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  الرمحن الرحيمبسم اهلل

 املقدم 

وأد د أال  ل   ال اهلل   ن انمد هلل حنمده ونستعين  ونستغفره، ونعوذ باهلل من درور أنفسنا وسيئا  أعمالنا من ي ده اهلل فا مض  ل  ومن يضل  فا هادي ل ،

 .وحده ال دريك ل  وأد د أن حممدا  عبده ورسول  صل  اهلل علي  وفل  وسلم

 [912:ف  عمران]{َيا أ يَُّ ا ال ِذيَن فَمُنوا ات ُقوا الل َ  َحقا ُتق اِتِ  َوال ت ُموُتنا   ال َوأ ْنُتْم ُمْسِلُموَن}:يقو  اهلل تعا 

َجاال  ك ِننا  َوِنَساج  َوات ُقوا الل َ  ال ِذي ت َساَجُلوَن ب ِ  َواأل ْرَحاَم   نا الل َ  ك اَن ا ر َيا أ يَُّ ا النااُ  ات ُقوا َرباُكُم ال ِذي َخل ق ُكْم ِمْن ن ْفٍل َواِحَدال َوَخل َق ِمْنَ ا ز ْوَجَ ا َوَبعا ِمْنُ َم}

 [9:النساج]{َعل ْيُكْم َرِقيبا 

 [19:األح ا ]{ْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِة   الل َ  َوَرُسول ُ  ف ق ْد ف از  ف ْوزا  َعِظيما َيا أ يَُّ ا ال ِذيَن فَمُنوا ات ُقوا الل َ  َوُقوُلوا ق ْوال  َسِديدا  ُيْصِلْح ل ُكْم أ ْعَمال ُكْم وََيْغِفْر ل ُك}

 :أما بعد

 .ودر األمور حمدثاحلا وك  حمدث  بدع  وك  بدع  لال  وك  لال  يف النارفمن أصدق انديع كام اهلل ع  وج  وخن ا دي هدي حممد 

 :ثم أما بعد

  نا الل َ  }:هدون خاص  واملسلمون عام  السام عليكم ورمح  اهلل وبركات ، جعلنا اهلل و ياكم ممن حيب م ألعم يقاتلون يف سبيل  صفِّا  كما قا أي ا ااخوال ا ا

  9ودبك ب  أصابع  " كالبنيان ي د بعض  بعضا  املامن للمامن" :ولقول [ 8:الص ]{ُيِحتُّ ال ِذيَن ُيق اِتُلوَن ِف  َسب يِلِ  َصفِّا  ك أ ن ُ ْم ُبْنَياٌن َمْرُصوٌ 

اخلصام وملا كان من خصام  أه  السن  واجلماع  والفرق  الناجي ، ذم الفرق  واالختا  وانع عل  االجتما  واالمتا ، ومن خصامص م أيضا ترة 

  با  العم  وأ لق علي  با  اجلد ، و ذا أراد بعبد درا  أ لق علي  با   ذا أراد اهلل بعبد خنا  فتح ل: "واجلدا  واملراج وكنرال الكام حت  قا  بعي السل 

وحفا ا  ع  سام  املن   وتبي  انق وأهل ، كان هذا الكتا  بادرال خن لتحقيق هذه اخلاصي  نسأ  اهلل تعا  أن حيقق ما " العم  وفتح ل  با  اجلد 

هداي  رّ  العامل  يف تبي  أصو  السلفي  وما جيت من الع د عل  ":  يت ا بفض  اهلل تعا املقصود، وأن تكون خالص  لوج  الواحد املعبود وقد 

أبو  لح  عنع : "وراج  األصو  املذكورال في ا وكذا املادال التارهي  ك ِّ من ااخوال. وقد  الع ا ك  أعضاج اللجن  ال رعي  وفرحوا ما. "ا اهدين

 .من القصب ، وك  هاالج من ااخوال األوام  الذين أكرم م اهلل بفض  األسبقي  والباج انسن" أبو نو  عبد الغل"، "م دال يلد انأبو أمحد عب"، "ال وابري

                                                             

 .ن ي  نسن  ني رواع الايخان والترمذي وقال  1 - 
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اهلل    اعا ، ونسأ  فعل  ك  من يصل  كتاب  هذا أن يقرأه بتمعن وفق ، وأن يلت م بالصدق يف  لت انق وأن يعم   ا في  من الصوا  الذي ال هال  نّصا وال

وكذا ما جيت عل  ا اهدين من البيع  والع د، ونسأل  أن يل منا  -أصو  السلفي   –ر  العامل  أن يكون قد هدانا ووفقنا يف تبي  بعي أصو  من جنا 

سيفا  مضروبا عل  رقا  الفتان   الصوا  والسداد يف ك  أمورنا وأن يغفر لنا أخةامنا وزالِّتنا، وأن ينصرنا عل  املرتدين والكفار األصلي  وأن جيعلنا

دين ا ودنياها  ن  قريت  واملبتدع  وأن جيعلنا من الةامف  املنصورال ال  جعل ا باقي  يف هذه األم  بقاج الدنيا وأن يوفقنا    ما في  خن هذه األم  وصا 

 .مبيت

 أبو عبد الرمحن أم : أخوكم يف اهلل

 أمن اجلماع  ااسامي  املسلح  

 هن 9896دعبان  ..مع اجل
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 حا  األم  ااسامي  اليوم وواجب ا

 ذا تبايعتم بالعين  وأخذمت أذنا  البقر ورليتم بال ر  وتركتم اجل اد سلِّه اهلل عليكم ذالِّ ال » :قا  عن عبد اهلل بن عمر رل  اهلل عن ما أن رسو  اهلل 

 .9 « ين ع  حت  ترجعوا    دينكم

يودك أن تتداع  عليكم األمم من ك  أفق كما : ويف رواي ]يودك األمم أن تداع  عليكم كما تداع  األكل     قصعت ا » :  رسو  اهللقا  قا وعن ثوبان 

عدوكم امل اب  ب  أنتم يامئذ كنن ولكنكم  ناج كغناج السي ، ولين عّن اهلل من صدور  »: ومن قلِّ  منا يامئذ  قا : فقا  قام . «تداع  األكل  عل  قصعت ا

 .« [أنتم يومئذ كنن ولكنكم  ناج، كغناج السي  تن   امل اب  من قلو  عدوكم وجيع  يف قلوبكم الوهن: ويف رواي ]منكم وليقذفّن يف قلوبكم الوهن 

 .2«حت الدنيا وكراهي  املو »: قا  قام  يا رسو  اهلل وما الوهن  قا 

فقد تداع  عل  األم  أعدانها من ك  جانت وتسلِّةوا علي ا وساموها الذ  وا وان، و منا  -ن عاما  النبوال وذلك م –الدّك أن هذين اندين  قد حتققا 

ن   اهلل ما من ذلك بابتعادها عن الدين وعدو ا عن الكتا  والسن  وهدي سل  األم      نه من األديان وعبادال األوثان واألنظم  واألحكام ال  ما أ

كما يف  لج اد يف سبي  اهلل عّ  وج ِّ والركون    الدنيا وحةام ا والرل  بال ر ، فسلِّه اهلل عّ  وج ِّ علي ا ذالِّ، وهذا ما د ِّ علي  القرفنسلةان، وترك ا ل

ل   األ ْر   أ َرِليُتْم ب اْلَحَياال الدُّْنَيا ِمَن اْل ِخَرال ف َما َمت اُ  اْلَحَياال الدُّْنَيا ِف  َيا أ يَُّ ا ال ِذيَن فَمُنوا َما ل ُكْم   ذ ا ِقي   ل ُكُم اْنِفُروا ِف  َسب ي   الل ِ  اث اق ْلُتْم   }: قو  اهلل تعا 

، ومن العذا  يف الدنيا استياج [4 :التوب ]{ ِّ َدْ ٍج ق ِديٌرَعل   ُكق ِلي ٌ   الِّ ت ْنِفُروا ُيَعذِّْبُكْم َعذ ابا  أ ِليما  َوَيْست ْبِدْ  ق ْوما    ْيَرُكْم َوال ت ُضرُّوُه َدْيئا  َوالل ُ   ا ِخَرال   ال 

 .العدو وتسليه الذِّ  كما يف انديع أعاه

ومن ذلك اجل اد يف سبي  اهلل  « ال ين ع  حت  ترجعوا    دينكم » :وال  ريق    رف  هذا الذِّ ، واخلا  من تسلِّه األعداج  الِّ  ا جاج يف انديع األو 

 [.4 : األنفا ]{َوق اِتُلوُهْم َحت   ال ت ُكوَن ِفْتَنٌ  وََيُكوَن الد يُن ُكلُُّ  ِلل ِ }: ومصداق هذا قول  تعا . عّ  وج ِّ

َحت   ال } وجت القتا  -... أي نو  من ال رة كان، سواج يف العبادال أو الدعاج أو القصد أو الةاع  أو انكم -فمت  كان  الفتن  وه  ال رة 

 .{َوَيُكوَن الد يُن ُكلُُّ  ِلل ِ }ومت  كان بعي الدين هلل وبعض  لغن اهلل وجت القتا  . {ت ُكون

 ذ دعاهم ملا حييي م، قد عرفوا سبي  الّنجاال واختذوه سبيا، وسلكوه  ريقا     اهلل ع  وج  كما  لذلك فمن األع ال باا ان والذين استجابوا هلل وللرسو  

َيا أ يَُّ ا ال ِذيَن فَمُنوا َمْن َيْرت دا ِمْنُكْم َعْن ِديِنِ  }: ، وقا  تعا [64:العنكبو ]{َن َجاَهُدوا ِفيَنا ل َنْ ِدَيناُ ْم ُسُبل َنا َو  نا الل َ  ل َمَ  اْلُمْحِسِنَ َوال ِذي} :قا  تعا 

                                                             

 2   ني  رواع أبو  او  و يرع ان ر  ني  الجامع ال  ير رقم  -  1

  919رواع ا مام أنم  وأبو  او  و نن  انلبانت فت الماكاة وال نينة وان ر  ني  الجامع رقم 2  - 
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الل ِ  ُيْاِتيِ  َمْن َيَ اُج َوالل ُ     اْلُمْاِمِنَ  أ ِع اال َعل   اْلك اِفر يَن ُيَجاِهُدوَن ِف  َسب ي   الل ِ  َوال َي  اُفوَن ل ْوَم   الِمٍم ذ ِلَك ف ْضُ ف َسْوَ  َيْأِت  الل ُ  ب ق ْوٍم ُيِحبُُّ ْم َوُيِحبُّون ُ  أ ِذل ٍ  َعل 

 [.8  :املامدال]{ َواِسٌ  َعِليٌم

م  واألمر باملعرو  والّن   عن املنكر راّد وال يصّدهم عن ذلك صاّد، وال حييك في م لوم المم ال يردهم عما هم في  من  اع  اهلل و قام  حدوده وقتا  أعدا

  9والعذ  عاذ  ف م يسعون    نصرال دين اهلل ون ر توحيده و قام  دريعت 

املداورال، ب  ومن م من أراد اخلرو  من الرّدال بالرّدال، وأما األذل  امل  ومون فقد عرفوا هذا السبي  وم يت ذوه سبيا، ورلوا بالذ  والوهن واختاروا املداهن  و

ِذيَن ك ر ُهوا   ل ُ ْم ذ ِلَك ب أ ن ُ ْم ق اُلوا ِلل   نا ال ِذيَن اْرت دُّوا َعل   أ ْدَبار ِهْم ِمْن َبْعِد َما ت َبياَن ل ُ ُم اْلُ َد  ال اْية اُن َسوا   ل ُ ْم َوأ ْمل } :فكان حا م كحا  الذين قا  اهلل في م

 [.26 :حممد]{َما ن  ا   الل ُ  َسُنِةيُعُكْم ِف  َبْعي  األ ْمر  َوالل ُ  َيْعل ُم   ْسَراَرُهْم

                                                             

 089 -  2/08راجع ترسير ابن ك ير  1  - 
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 أحكام عام  يف اجل اد

 :وبعد هذا فمن اجلماع  ااسامي  املسلِّح  تامن باألحكام ا تي 

 .9« اخلي  معقود يف نواصي ا اخلن    قيام الساع ، األجر واملغنم » :بةل  د ج، قا  رسو  اهللاجل اد ما     قيام الساع  م  ك  بّر وفاجر ال ي: أوال

بالكتا   -سبي  السابق  األول  من امل اجرين واألنصار والذين اتبعوهم بمحسان  -اجل اد يف سبي  اهلل يكون عل  ع  النبوال وفق ف م السل  الصاح : ثانيا

أ ْنَ ْلَنا اْلَحِديَد ِفيِ  َبْأٌ  َدِديٌد َوَمَناِفُ  ل ق ْد أ ْرَسْلَنا ُرُسل َنا ب اْلَبي َناِ  َوأ ْنَ ْلَنا َمَعُ ُم اْلِكت اَ  َواْلِميَ اَن ِلَيُقوَم النااُ  ب اْلِقْسِه َو}: لناصر، قا  تعا ا ادي وانديد ا

من يرد اهلل ب  خنا يفق   يف الدين وال ت ا  » :قا  رسو  اهلل: قا  ، وعن معاوي  [ 2 :انديد]{ُ  ب اْلغ ْيت    نا الل َ  ق و يٌّ َع  يٌ ِللناا   َوِلَيْعل َم الل ُ  َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسل 

ين و منا أنا قاسم واهلل يعة  ولن من يرد اهلل ب  خنا يفق   يف الد»يف رواي   2«عصاب  من املسلم  يقاتلون عل  انق  اهرين عل  من ناوأهم    يوم القيام 

 . « ت ا  هذه األم  قامم  عل  أمر اهلل ال يضرهم من خالف م حت  يأت  أمر اهلل

ْعُتْم ِمْن ُقواال َوأ ِعدُّوا ل ُ ْم َما اْست ة }: األم  املسلم  أم  مباهدال، ألن اجل اد فر  علي ا يف  ي  أحوا ا  ما عل  الكفاي  و ما عل  األعيان وألن اهلل قا : ثالنا

 .وهو ذروال سنام ااسام وعل  هذا األص  جيت أن تصا  سياست ا[ 61: األنفا ]{َوِمْن ر َباِ  اْل  ْي   ُتْرِهُبوَن ب ِ  َعُدوا الل ِ  َوَعُدواُكم

سام، يعام  النا  في  حبست  سام م أو كفرهم ووالم م أو ف   دار حر  ودار  : اجلماع  ااسامي  املسلح  تعت  اجل امر دارا  مركب  في ا املعنيان: رابعا

 .تحق براجهم، فيعاملون  ا يستحقون  حبست ذلك، فاملسلم من م معصوم الدم واملا   ال حبق ااسام، واخلار  عن دريع  ااسام يقات   ا يس

ُهَو ال ِذي أ ْرَس   َرُسول ُ  ب اْلُ َد  َوِدين  اْلَحق  } : و   ار الدين كما قا  تعا  عاج كلم  اهلل: املقصود باجل اد واألمر باملعرو  والن   عن املنكر: خامسا

من م ، وهداي  العباد ملصاح املعا  واملعاد حبست اامكان، فمن هداه اهلل سعد يف الدنيا وا خرال و[4 :الص ]{ ِلُيْظ  َرُه َعل   الد ين  ُكلِِّ  وَل ْو ك ر َه اْلُمْ ر ُكوَن

أمر  أن أقات  النا  حت  ي  دوا أن ال  ل   ال اهلل وأن حممدا رسو  اهلل ويقيموا الصاال وياتوا ال كاال فمذا  » : ي تد كّ  اهلل لرره عن  نه بذلك، قا  

 .8« فعلوا ذلك عصموا من  دماجهم وأموا م  ال حبق ااسام وحسامم عل  اهلل

 .ر  عل  األعيان بالنفل واملا  واللسان والقلت يف كاف  الديار ال  كان  يوما ما  سامي اجل اد يف هذه األزمان ف: سادسا

 .ال استئذان يف فرو  األعيان :سابعا

                                                             

 - 
1
 رواع أنم  والبخاري 

 - 
2
 رواع مس م 

 - 
 
 ع البخاريروا 

 رواع البخاري   - 
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 اهلل أحق النا  باملا  ا اهدون يف سبي  اهلل حت  تتحقق الكفاي  ولو ما  الرل  واأل فا  واجلّي ، ألن حف  الدين أو  من حف  النفل قا : ثامنا

 [.291: البقرال]{َواْلِفْتَنُ  أ ْكَبُر ِمَن اْلق ْت  }:تعا 

األعذار املعت ال درعا  من مر  وعم  وعر  وفقر وعج  ال ُتسقه واجت النصرال والنصح وااحسان للج اد وا اهدين، وكذلك األسر قا  : تاسعا

ل ُ    ُفوٌر   ال ِذيَن ال َيج ُدوَن َما ُيْنِفُقوَن َحَرٌ    ذ ا ن َصُحوا ِلل ِ  َوَرُسوِلِ  َما َعل   اْلُمْحِسِنَ  ِمْن َسب يٍ  َوالل ْيَل َعل   الضَُّعف اِج َوال َعل   اْلَمْرل   َوال َعل }:تعا 

 .[49 التوب ]{َرِحيٌم

 .انعدام اامام عل  املسلم  ال ُيسقه وجو  اجل اد، ب  يكف  تأمن أحدهم :عادرا 

أن  ال يدخ  اجلن   ال  » :من اجل اد وجود فجور ومعاص  يف معسكرا  املسلم  وصفو  ا اهدين،  ذا م  كن ذلك  ال مع م، لقول ال  ن  : حادي ع ر

 .2«  ن اهلل تعا  يايد هذا الدين بأقوام ال خاق  م» :وقا  9«نفل مسلم  و ن اهلل ليايد هذا الدين بالرج  الفاجر

 .يف اجل اد حرام،  ال أن هذا ال ي ر القعود عن تعدد الريا  : ثان  ع ر

  «من قت  حت  راي  عمّي ، يدعو عصبي ، فقتل  جاهلي » :ولو  الراي  واجت لقول  : ثالع ع ر

 :قتا  املرتدين مقدم عل  قتا   نهم من الكفار األصلي  من وجوه: راب  ع ر

 .وسامر الصحاب  بدنوا ج ادهم قب  ج اد الكفار األصلي  من أه  الكتا  وامل رك  ديق فالص..   ا  الصحاب  عل  البدج بقتا  املرتدين –أ 

 .وهو من أدّد دف  الّصام  عن انرم  والدّين.. ج ادهم من با  قتا  الّدف  املتعّين  –  

 [. 92: التوب ]{ق اِتُلوا ال ِذيَن َيُلون ُكْم ِمَن اْلُكف ار  َوْلَيج ُدوا ِفيُكْم ِ ْلظ     َيا أ يَُّ ا ال ِذيَن فَمُنوا}: قا  تعا . ألعم أقر     املسلم  وأدد خةرا  وفتن  –  

م  وال أمان وال ع د وال صلح وال هدن  وال ُيقب  من م  الِّ ذفا تعقد  م . عقوب  املرتدين أدد من عقوب  الكافرين األصلي  يف الدنيا وكذا يف ا خرال –د 

 .ي التوب  أو الس

وال اختا  املسلم  بالكافرين كوجود املستضعف  أو املكره  من ( أي دار الكفار ودار املسلم )ال  ن  من القتا  عدم انفصا  الدارين : خامل ع ر

 .املسلم  يف صفوف م

 :ج اد الكفار األصلي  من أه  الكتا  وامل رك  واجت عل  املسلم  وهو عل  لرب : ساد  ع ر

                                                             

 مترق ع ي  عن أبت هريرة 1 - 

 -
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ال َيْست و ي } :وهذا فر  كفاي   ذا قام ب  البعي سقه عن الباق ، وكان الفض  ملن قام ب  كما قا  اهلل تعا  -وهو ج اد الةلت  -ما ابتداج    –أ 

: النساج]{  ْم ف ض    الل ُ  اْلُمَجاِهِديَن ب أ ْمَواِل  ْم َوأ ْنُفِس  ْم َعل   اْلق اِعِديَن َدَرَج   اْلق اِعُدوَن ِمَن اْلُمْاِمِنَ    ْيُر ُأوِل  الض َرر  َواْلُمَجاِهُدوَن ِف  َسب ي   الل ِ  ب أ ْمَواِل  ْم َوأ ْنُفِس

 .، و ذا قعدوا عن  وم يقوموا ب  أمثوا  يعا [ 4

   والركو ، وتسقه في  ك  ال رو  وهذا فر  عل  األعيان من املسلم  باملا  والنفل م  القل  والكنرال وامل -وهو ج اد الدف   -و ما دفعا   –  

 . -وهذه عل  خا   -املعت ال درعا   ن البلو  وااسام والعق  والسام  من الضرر والذكوري  

ل     دين اهلل الذي ُبعع ب  فلم يستجت ل  فمن  جيت قتا وأص  هذا هو ج اد الكفار أعداج اهلل ورسول  لك  من بلغت  دعوال رسو  اهلل : ساب  ع ر

كما يف انديع  ، وقا  تعا  لنبي  [ :التوب ]{ف اْقُتُلوا اْلُمْ ر ِكَ  َحْيُع َوَجْدُتُموُهْم}:، وقا  تعا [4  :األنفا ]{َحت   ال ت ُكوَن ِفْتَنٌ  َوَيُكوَن الد يُن ُكلُُّ  ِلل ِ }

 رجوة، وا  هم ُنغ  ة، وأنفق فسننفق عليك، وابعع جي ا  نبعع مخس  منل  است رج م كما است -   قول   - منا بعنتك ألبتليك وأبتل  بك  »: القدس 

 :ُقب  من ، ومن رفي ذلك ُقوت  كما قا  اهلل تعا  –اجل ي  والصغار  –، فمن أسلم فقد اهتد  ومن امتن  وقب   الذِّّم  9« وقات   ن أ اعك من عصاة

اْلِكت اَ  َحت   ُيْعُةوا اْلج  َْي   َعْن َيٍد َوُهْم ب اْلَيْوم  اْل ِخر  َوال ُيَحر ُموَن َما َحراَم الل ُ  َوَرُسوُلُ  َوال َيِديُنوَن ِديَن اْلَحق  ِمَن ال ِذيَن ُأوُتوا  ق اِتُلوا ال ِذيَن ال ُيْاِمُنوَن ب الل ِ  َوال}

 [.24 :التوب ]{َصاِ ُروَن

  الِّ ت ْنِفُروا ُيَعذِّْبُكْم َعذ ابا  أ ِليما  َوَيْست ْبِدْ  ق ْوما  } :ألن ذلك من الكبامر للوعيد الوارد في ، لقول  تعا   ذا تع  اجل اد حيرم ترك   ال لعذر درع : ثامن ع ر

 .2« ما  عل  دعب  من النفاق من ما  وم يغُ  وم حيد  ب  نفس  » :، ولقول [4 : التوب ]{  ْيَرُكْم َوال ت ُضرُّوُه َدْيئا  َوالل ُ  َعل   ُك ِّ َدْ ٍج ق ِديٌر

 .عقد الع ود من صلح وهدن  وحتال  وذّم  ونس  ا من حق األمن حبست ما يراه من مصلح  ااسام واملسلم : تاس  ع ر

دناهم فمن أخفر مسلما فعلي  ذم  املسلم  واحدال يسع  ما أ » :أمان األفراد من الكفار األصلي  يصّح من األمن كما يصح من أحاد املسلم  لقول : ع رين

 . « لعن  اهلل واملامك  والنا  أ ع  ال يتقب  اهلل من  يوم القيام  صرفا  وال عدال 

 .8«لوال أن الرس  ال ُتقت  لضرب  أعناقكما...»: لرسو  مسيلم  الكذا  والرس  ال ُتقت  لقول  : أحد وع رين

                                                             

 رواع مس م عن عياف بن نمار  - 1
 بت هريرةرواع مس م وأبو  او  عن أ - 2

 ورواع مس م عن أبت هريرةرواع البخاري ومس م من ن ي  ع ت    - 

-
 

 ااااااني  أخرجاااااا  ا مااااااام أنماااااا  وأبااااااو  او  م ااااااو  والنسااااااائت مخت اااااارا وال براناااااات فاااااات الكبياااااار عاااااان نعاااااايم باااااان مسااااااعو  

السااااانة أن فمضاااااث ) :انااااااجعت ولااااا  اااااااه  عنااااا  أبااااات  او  والنااااااكم بسااااان  نسااااان عااااان أبااااات مساااااعو  وفيااااا ، قاااااال ابااااان مساااااعو 
 ( .الرسل   تد تل
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 اجلماع  يف سةور  ن أال

: وعن جابر بن عبد اهلل قا . 9«لن ي   هذا الدين قامما يقات  علي  عصاب  من املسلم  حت  تقوم الساع » : قا  رسو  اهلل: قا   عن جابر بن  رال

ال، : ا فيقو فين   عيس  بن مريم  فيقو  أمنهم تعا  ص ِّ لن: قا . الت ا   امف  من أم  يقاتلون  اهرين عل  انق    يوم القيام » : ع  رسو  اهلل  يقو 

 .2« ن بعضكم عل  بعي أمراج، تكرم  اهلل هذه األم 

يق مذه األحاديع حياولون  ن اهلل قد ع د  ذه األم  أن جيع  علي ا  امف  تقات  دوعا باقي  في ا بقاج الدنيا ويظ  نا  ممن أنعم اهلل علي م باا ان والتصد

 :وممن حنسب م كذلك وال ن كِّ  عل  اهلل أحدا . ما وحت  يكونوا أحق ما وأهل ادامما  التعر  عل  أوصا  هذه الةامف  لالت ام 

 .األر بويعل  مصةف  رمح  اهلل ومن ثب  مع  فقض  حنب  أو ال ي ا  ينتظر وما بّد  تبديا

ودجاع  نادرال، نذكر من م عل  سبي  املنا  ال انصر  ثم ااخوال الذين حاولوا أن حييوا فريض  اجل اد يف أمت م ببدج القتا  مبكرا  وبوسام  بسية  و  ان قوي

 :فمن  ال يعلم جنود رّبك  الِّ هو

 .9444وع  ال  قام  بعملي  حمكم  البليدال حت   مارال األر نصر الدين ُكحي  رمح  اهلل وذلك سن  نا م - 

 .، توفيق بن  بي  وفر ا  عل  علي م رمح  اهلل  يعا (القار ) نذكر من م عبد الرحيم  رزو  9441ا موع  ال  قام  بعملي  املتفجرا  سن   - 

 ".القصب " اع  األمر باملعرو  والن   عن املنكر حت   مارال األر حممد خن رمح  اهلل بن - 

 .9449سن  " بوفاريك" اع  األمر باملعرو  والن   عن املنكر حت   مارال األر عل  ال وابري رمح  اهلل بن - 

 .منا" براق "  أخر  كجماع   اعا - 

األر حممد عّا   9442حت   مارال األر نور الدين سامن  رمح  اهلل ثم خلف  بعد مقتل  يف ف اير  9449هذه ا موعا  ال  توّحد  يف أو  من سن  

 .9449يف ديسم  " البليدال" مراد وكان  هذه ه  النواال األو  للجماع  وقد ن ة  عمليا  كننال من ا عملي  مقر الدرة ببل. رمح  اهلل

 .9449ر الةيت األفغان ، رمح ما اهلل، ال  قام  بعملي  متار يف نوفن  مبموع  األر عبد الرمحان دهان أو س ام، واأل -

 .9442مبموع  األر منصوري املليان  رمح  اهلل ال  قام  بعمل  البحري  يف ف اير  - 

                                                             

 - 
1
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األر حممد عا   -أ لق اهلل سراح   –ألر أمحد الوّد عل   مارال مبموعت ، كما خل  األر أبو عدالن عبد انق لعيايدال وبعد أسر األر املليان  خلف  ا

 (حذ  يف األص   قدار ثا  كلما .. )وقد -بعد مقتل  

د نران  وفتح  وقرروا االنضمام    ُعقد لقاج حضره عن  اع  املليان  حت   مارال أمحد الوّد ااخوال منن وسيد أمح 9442ويف أكتوبر سن   *

وأصدر األر عبد انق لعيايدال بيانا تبن  في  مبموع  " اجلماع  ااسامي  املسلح "ويوم ا  ي  اجلماع  بن.  اع  األر أب  عدالن عبد انق لعيايدال

 .كبنال من العمليا  عل  مستو  الباد، كما أصدر القانون األساس  للجماع 

العام يتعر  عل  اجلماع  ااسامي  املسلح  فيلتحق ما من املامن  املقاتلون، ويسأ  عن أخبارها املنبةون واملذبذبون، ويبغض ا ومن هنا بدأ 

وَن أ ْن َيت   ة ف ُكُم النااُ  ف  َواُكْم َواْذُكُروا   ْذ أ ْنُتْم ق ِليٌ  ُمْست ْضَعُفوَن ِف  األ ْر   ت   اُف}: قا  اهلل تعا . املرجفون واملنافقون ويرهب ا الكفار واملرتدون

 [.26 :األنفا ]{َوأ ياَدُكْم ب َنْصر ِه َوَرز ق ُكْم ِمَن الة ي َباِ  ل َعل ُكْم ت ْ ُكُروَن

معرك  ال ردار  والذي قاد  944وبعد أسر األر عبد انق لعيايدال باملغر  تو  اامارال بعده األر عيس  بن عمار رمح  اهلل يف جويلي  سن   *

 :مرتدا  و نم في ا ااخوال( 4 )ال  نال ال  قت  في ا ما ال يق  عن 

 .اربيج  م  قذامف ا( 12)

 (كا. ب .  م .   )ردادا  ثقيل  من نو  ( 18)

 (.كا )ردا  من نو  (  8)

 .ج از اتصا  ال سلك ( 12)

 .اهلل أحدا  وقت  في ا مباهد واحد حنسب  عند اهلل من ال  داج وال ن ك  عل 

الذي أرعت أعداج اهلل ب  ادال العام أ     944وبعد مقت  عيس  بن عّمار رمح  اهلل مح  الراي  األر جعفر سي  اهلل وذلك يف أو  سن   *

و نم في   9448 هن من سن 9898رمضان   1وقد كان نامب  األر أبو يونل السايح عةي  أمن منةق  والي  املدّي  الذي قت  يف معرك  بوعي ون يف 

 :ااخوال 

 (كا .ب  . م .  )ردا  ثقي  من نو   (19)

 .ردا  من نو  كا  ودخنال (2 )

تو  اامارال ال ي  أبو عبد اهلل أمحد رمح  اهلل وهو الذي أثر  القانون  9448هن من سن  9898رمضان  96وبعد مقت  األر جعفر يوم  *

كما مت انضمام اجلب   ااسامي  لصنقاذ وحرك  الدول  ااسامي  عل  يده ". يف اجلماع  ااسامي  املسلح  القواعد األساسي  املفلح : "األساس  و اه
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   وكان هذا وبايع  اجلمي  عل  السم  والةاع  حت  راي  اجلماع  ااسامي  املسلح  ومن ج ا السلف  وذلك ب ر  التوب  من اجلب   ومسارها الد قرا

 .9448ماي  98بتاري  

 .خلف  األر أبو عبد الرمحن أم  أمنا  عل  اجلماع  ااسامي  املسلح  9448سبتم   26وملا قت  ال ي  أبو عبد اهلل أمحد يوم  *

 :هلل تعا قا  ا وا ن وانمد هلل م يبق للجماع  حر  يف أن تعلن جازم  أن  ال يوجد راي  والح  للقتا  درعي  عل  من ا  النبوال يف هذه الديار  نها

كَِّن ل ُ ْم ِف  األ ْر   وَُنر َي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُ ْم َما ك اُنوا َوُنر يُد أ ْن ن ُمنا َعل   ال ِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِف  األ ْر   َون ْجَعل ُ ْم أ ِمما   َون ْجَعل ُ ُم اْلَوار ِثَ  وَُنَم}

 .واهلل و  التوفيق وهو ي دي السبي ، [6 :القص ]{ َيْحذ ُروَن
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 من أصو  من   اجلماع  ااسامي  املسلح 

الت ا   امف  من أم  قامم  بأمر اهلل ال يضرهم من خذ م أو خالف م حت  يأت  أمر اهلل وهم  اهرون عل   » :يقو  قا   ع  رسو  اهلل  عن معاوي  

هو من الواجبا  كما هو  -وخاص  عند االفعاق ووجود االختا   -و ا وصفاحلا وعاماحلا وااللت ام ما  ن معرف  الةامف  املنصورال وأص. 9«النا 

افعق  الي ود عل   حد  وسبع  فرق  » :قا  أن رسو  اهلل  وعن أب  هريرال . معلوم ف   ال  حتف  العبد بمذن اهلل من ال ل  وتعصم  من الضا 

كل ا يف  -يعل األهواج  -و ن هذه األم  ستفعق عل  ثا  وسبع  مل  ... »: ويف رواي  2«أمت  عل  ثا  وسبع  فرق والنصار  من  ذلك وتفعق 

 . «النار  ال واحدال وه  اجلماع 

لعم  عل  ذلك، ألن ولئّا ين د  املسلمون بك  من يرف  راي  اجل اد و ن  اها  سامي  أو سلفي ، حت  ينظروا يف عقيدحلا ومن ج ا وسلوك ا، وا

ال االعتصام مةلقا بأي حب  كان  -الذي حيف  هذا الدين ثابتا  عل  أصول  املستقرال  –املةلو  هو االعتصام بالكتا  والسن  وهدي سل  هذه األم  

وسنذكر  ن  8«ما أنا علي  وأصحاب : قا »  عن اجلماع  ملا سئ ولقول   -[  91:ف  عمران]{َواْعت ِصُموا ب َحْب   الل ِ  َجِميعا  َوال ت ف راُقوا } :لقول  تعا 

ما لن  داج اهلل يف هذه السةور بعي املباد  ال  تعتقدها اجلماع  وتسن علي ا، وه  من أصو  وخصام  أه  السن  واجلماع ، وسنكتف  هنا بذكر 

 :عاق  مذه الوثيق  فقه، فنقو  وباهلل التوفيق

 .عقيدال، ومن جا ، وسلوكا : سني ، سلفي : ح اجلماع  ااسامي  املسل - 9

 .اجلماع  ااسامي  املسلح  ه  الراي  املبصرال، ال رعي  والوحيدال يف هذه الديار - 2

 ا، فف  عقيدال القرون الناث  الفالل ، وه  وسه ب  الِفرق كلِّ -الفرق  الناجي   -تعتقد اجلماع  ااسامي  املسلح  عقيدال أه  السن  واجلماع   -  

 ل  ويف أصحا  رسو  اهلل األ اج والصفا  ب  امل ب   واملعةل ، ويف القدر ب  اجل ي  والقدري ، ويف أ اج اا ان ب  املرجئ  واجل مي  واخلوار  واملعت 

، وقا  الن  عن الفرق  [1 9:البقرال]{ْوا َو  ْن ت َول ْوا ف م ن َما ُهْم ِف  ِدق اٍقف م ْن فَمُنوا ب ِمْن   َما فَمْنُتْم ب ِ  ف ق ِد اْهت َد} :ذلك ألن اهلل قا . ب  الرافض  واخلوار 

 . «ما أنا علي  وأصحاب »: الناجي 

من وأن اا ان ي يد بالةاع  وينق  باملعصي  وأهل  متفاوتون، وال نكفِّر أحدا  . قو  القلت واللسان، وعم  القلت واللسان واجلوار : اا ان قو  وعم 

 .أه  القبل   ةلق املعاص  والكبامر كما يفعل  اخلوار 

                                                             

 
1
 مترق ع ي  وال ر  لمس م - 
 .رواع أنم  وأبو  او  والترمذي وابن ماج  والناكم راجع س س ة اننا ي  ال نينة  -  2
 (019)رواع أبو  او  و نن  انلبانت فت تع ي   ع   ار  الع ي ة ال ناوية  -   

 
 
ذي وال راااااا  لاااااا  والناااااااكم وأباااااات عساااااااكر عاااااان عباااااا  هللا باااااان عماااااارو وهااااااو نساااااان باعتبااااااار اااااااواه ع ان اااااار رواع الترماااااا -

 .9  1الس س ة ال نينة برقم 
 21نسن سبق تخريج  فت التع يق رقم  - 0 
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  ل  وااناب   لي  من اا ان باهلل توحيده يف ألوهيت  ويسم  بالتوحيد الةل  القصدي اارادي وهو عبادال اهلل وحده ال دريك ل ، وجتريد احملب  وااخا

د العلم  اخل ي االعتقادي، وهو تفّرد اهلل ع  وج  بالربوبي  واتصاف  بصفا  الكما  ال  والنو  النان  التوحي. واخلو  من  والرجاج ل  والتوك  علي 

 .يف ااحاديع املتواثرال من ا ا حاد وصفا حقيقيا ال مبازا  أثبت ا لنفس  وأثبت ا ل  رسو  اهلل 

ل ْيَل ك ِمْنِلِ  َدْ ٌج َوُهَو } :يي  وال متني ، ب  نامن بأن اهلل تعا ومن اا ان باهلل توحيده يف أ ام  وصفات  من  ن حتري  وال تعةي  ومن  ن تك - 

 .،  ثباتا با ت بي  وتن ي ا با تعةي [99:ال ور ]{الساِميُ  اْلَبِصُن

ونامن باألنبياج والرس   يعا  . وقونامن  امكت  الكرام   اال وتفصيا وكتب  ال  أن  ا وأعا  يعا كام  سبحان  وتعا  حقيق  ال مبازا   ن ال - 

و   ك  ذلك خلامت م وأفضل م ( فاختذ  براهيم خليا  وكلِّم موس  تكليما  ورف   دريل مكانا  علّيا )وال نفرق ب  أحد من م وأعم درجا  عند رّب م 

 .وأن دريعت  ناس   لك  ال رام ، وأن  مبعو  للجن واانل عاّم  حممد بن عبد اهلل 

وصّح عن  ولو كان فحادا ، مما د دناه أو  ا  عّنا، عقلناه أو ج لناه، أدركناه أو م نةِّل  عل  حقيق  معناه أن  صدق  نامن بك  ما أخ  ب  الن  و - 

و  ور وحق، كااسراج واملعرا  وأن  كان بالرو  واجلسد وان قاق القمر وأدرا  الساع  ك رو  الدجا  األعور ون و  عيس  علي  السام 

 .وأدباه ذلك مّما صح ب  النق ، وال ننب  عقيدال وال حكما  درعيا  برنيا وال ذوق وال ك   وال عق  ...امل دي

اا ان بك  ما أخ  ب  الكتا  والسن  مّما يكون بعد املو  من فتن  الق  وعذاب  ونعيم ، والبعع وان ر ون ر الصح  : ومن اا ان باليوم ا خر - 

 .واا ان بانو  وال فاع  و خرا  أه  التوحيد من النار، وأحوا  اجلن  والنار وما أعّده اهلل ألهل ا... وازين والصرا ونصت امل

ع   ما ي اج ربُّنانامن بأن املامن  يرون رّب م يوم القيام  عيانا  بأبصارهم كما يرون ال مل صحوا  والقمر ليل  البدر، يف اجلن  ويف عرصا  القيام  ك - 

 .ونامن أن اهلل تبارة وتعا  يكلم العباد يوم القيام  حبر  وصو  ليل بين  وبين م تر ان. وج ، ولن يراه أحد يف انياال الدنيا

ه وهو بك  دبننامن بالقضاج والقدر حلوه ومّره، خنه ودره من اهلل، وأن  فّعا  ملا يريد وال يكون د ج  ال بمرادت  وال هر  عن م يئت  وتقديره وت - 

 .د ج عليم

م عن نامن أن  خالق العباد وخالق قدرحلم وأفعا م خنها ودّرها وأنِّ م هم الفاعلون  ا حقيق  وه  من كسب م، وم  ذلك أمرهم بةاعت  وعاه - 

 .اجلد  في  ويسلِّم  والكام يف القدر مكروه ال يكون صاحب  من أه  السن  واجلماع  و ن أصا ، حت  يد. معصيت 

علما وعما، با نا  و اهرا ، وتتب  من ا  السابق  األول  من امل اجرين واألنصار، ومن جاج بعدهم،  اجلماع  ااسامي  املسلح ، تلت م من ا  الن   - 8

 .وسار عل   ريقت م واتب  سبيل م

ْ  ْعِد َما ت َبياَن ل ُ  اْلُ َد  َوَيت ب ْ    ْيَر َسب ي   اْلُمْاِمِنَ  ُنَولِِّ  َما ت َول   َوُنْصِلِ  َجَ ناَم َوَساَجَوَمْن ُيَ اِقق  الراُسو   ِمْن َب}:قا  اهلل تعا . فاتباع م هد  وخاف م لا 

 .[ 99:النساج]{َمِصنا 
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بالنواجد، و ياكم وحمدثا  األمور، فمن ك   عليكم بسن  وسن  اخللفاج الراددين امل دي ، متسكوا ما وعضِّوا علي ا» :وه  متبع  يف ذلك وصي  رسو  اهلل

 .انديع - 9«حمدث  بدع  وك  بدع  لال  وك  لال  يف النار

ك  صغنال وكبنال كما يكون االبتدا  يف الدين يف ك  صغنال وكبنال ألن ك   فاالتبا  يكون يف .فاألص  عندنا االتبا  ال االبتدا  كما قا  عبد اهلل بن مسعود 

بت واالبتدا  ال ينحصر يف العقامد والعبادا  فحست، ب  وي م  الذوق والفكر كذلك ب  االبتدا  الكفري أخةر بكنن من  يف العبادال، ألن  س.  بدع  لال

  واألداعرال قد ابتدعوا الضا  وال ي  عن املن   والةريق و ذا كان السابقون من املبتدع  من أمنا  الصوفي  قد ابتدعوا يف السن والسلوة، واخلوار  واملعت ل

 .يف العقامد، فمن أحفادهم املتأخرين قد ابتدعوا يف املن   والسبي  بدعو  الفكر واملصلح  والتجديد

ال ُتق د ُموا َبْيَن َيَدي  الل ِ  َيا أ يَُّ ا ال ِذيَن فَمُنوا } :عما بقول  تعا  اجلماع  ااسامي  املسلح  ال تقّدم كام أحد كامنا من كان عل  كام اهلل وكام رسول   -  

ف م ْن ت َناز ْعُتْم ِف  َدْ ٍج ف ُردُّوُه   ل   الل ِ  َوالراُسو     ْن } :وتعود  لي ما عند االختا  والتناز  لقول  تعا [ 9:انجرا ]{َوَرُسوِلِ  َوات ُقوا الل َ    نا الل َ  َسِميٌ  َعِليٌم

وت ن  ي  ما علي  النا  من أقوا  وأفعا  وماهت وفراج با ن  و اهرال مما ل  تعلق . [4 :النساج]{الل ِ  َواْلَيْوم  ا ِخر  ذ ِلَك َخْيٌر َوأ ْحَسُن ت ْأو يا ُكْنُتْم ُتْاِمُنوَن ب 

 .2الكتا  والسن  النابت  و  ا  سل  األم : بالدين باألصو  الناث  وه 

ف   توقيقي  ال مبا  لاجت اد في ا، فالذي ( دعوال أو السلوةليف العادال أو ا) لح  أن حكم الوسام  حكم الغايا  واملقاصدتعتقد اجلماع  ااسامي  املس - 6

ما ال ينا   ال بفع   تعبدنا بالغايا  تعبدنا بالوسام  أيضا، والذي در  الغاي  م ينل الوسيل  كذلك، فنحن نعتقد أن التقر     اهلل وعبادت  وحتكيم درع 

التوس  : أما ما م ي رع  من وسام  التقر   لي  والدعوال    دين  فمن  تعا  ال يقبل  وال يرلاه ومن ذلك منا ال حصرا. در  اهلل وعل  الوج  الذي درع 

ومن نظر يف هدي السل  الصاح .. ذلك و ن -البدع  أو ال رك  يف الدعاج والعبادال أو الةرق االنت ابي  وال ملاني  يف الدعوال السع     حتكيم در  اهلل 

أو ( الوسام : )كانوا يدققون يف أمور العبادا  كل ا تدقيقا بالغا، دون النظر يف التفريق اناد  ب  ما يسم  بن -أ ع    -وتةبيق م وف م م رأ  أعم 

من أحد  يف أمرنا هذا ما ليل من  ف و » :أن  قا  وقد ثتت عن نبينا .  ه  قاعدال خبين  لال" الغاي  ت ر الوسيل "وتعتقد أن القاعدال القامل  (. الغايا )

 .8«من عم  عما ليل علي  أمرنا ف و رّد»  :ويف رواي   « رّد

                                                             

1
 ااااااني  رواع أبااااااو  او  والترمااااااذي واباااااان ماجااااااة واباااااان نبااااااان والاااااا ارمت والناااااااكم واباااااان أباااااات عا اااااام، عاااااان العرباااااااف  - 

 .بن سارية
2
السااااانة ال ابتاااااة تاااااامل ال اااااني  وال اااااني  ل يااااارع والنسااااان والنسااااان ل يااااارع ولاااااو كاناااااث آناااااا اً وهااااات نجاااااة فااااات الع ائااااا   - 

وق نااااااا إجمااااااا  ساااااا ح انمااااااة نن ا جماااااا  الااااااذي ينضااااااب  هااااااو مااااااا كاااااان ع ياااااا  الساااااا ح ال ااااااال  إذ بعاااااا هم ك اااااار . واننكاااااام
ع ولااااذا أنكااااارع ا ماااا ام أنماااا  و ياااارع مااااان أهاااال التن يااااق، وهاااااذا   ا خاااات ح وانتااااار فاااات انماااااة ولاااام يوجاااا  إجمااااا  ع ااااا  ناااا  

 .كما أننا نعت   ب ا  ا جتها . يعن  انع ام ا جما  وع م وقوع  فت انمة
 
 مترق ع ي  عن عائاة رضت هللا عنها -  

  ني  رواع مس م عن عائاة رضت هللا عنها -   
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  وال ف م وال تعارل  ال بعق  وال قيا  وال ذوق وال ك اجلماع  ااسامي  املسلح  ال تقدم عل  أي عم  م ما كان حت  تر  في  حكم اهلل ورسول   – 1

ذرون  ما  :، وقا [ 6:النور]{ف ْلَيْحذ ر  ال ِذيَن ُي  اِلُفوَن َعْن أ ْمر ِه أ ْن ُتِصيَبُ ْم ِفْتَنٌ  أ ْو ُيِصيَبُ ْم َعذ اٌ  أ ِليٌم}:لغوي وال قو  دي  أو  مام أو مذهت قا  اهلل تعا 

 92فمذا أمرتكم ب  ج فأتوا من  ما استةعتم، و ذا عيتكم عن د ج فدعوه. أنبيام م تركتكم فممنا هلك من كان قبلكم بكنرال ساا م واختاف م عل 

كتا  اهلل وسنت  : ترك  فيكم ديئ  لن تضلوا بعدوا» :اال لقول ناملعصوم الذي ال ينةق عن ا و ، ففي ما النجوه  ال تتعصت  ال لكام اهلل وكام رسول  

ياخذ من كام   من الب ر فم ما عل  رتبت  فمن  معر  لل ةأ وال يامن علي  ال ل ، وك  أحد بعد الن   وأما  نه .  « ولن يفعقا حت  يردا عل  انو 

 .ويرّد

ال  ل   ال )كلم  ا حتوي   اي  اجلماع  ااسامي  املسلح  ه  حتقيق العبادال هلل وحده، اجلامع  ملعرفت  وااناب   لي  و خا  الدين ل  وهو التوحيد متاما  كم – 4

بعن  ب  يدي الساع  بالسي  حت  يعبد اهلل وحده ال دريك ل  وُجع  رزق  حت     رحم  وُجع  الذ  والصغار » : من نف  و ثبا ، قا  الن  ( اهلل

، والكفر بالةوا ي  وا    ...(نكم ن يف احملب  أو القصد أو الدعاج أو الةاع  أو ا)ونف  ال رة كل   8«عل  من خال  أمري ومن ت ب  بقوم ف و من م

 :وال اجال من م، وه  الغاي  من خلق اجلن واانل وبعن  الرس  و ن ا  الكتت وأص  الدين كل ، قا  اهلل تعا  -أحياجهم وأمواحلم -واألربا  واألنداد  يعا 

 .[6 :النح ]{ت ِنُبوا الة اُ وَ َول ق ْد َبَعْنَنا ِف  ُك ِّ ُأماٍ  َرُسوال  أ ن  اْعُبُدوا الل َ  َواْج}

ُقْ  َهِذِه َسب يِل  أ ْدُعو   ل   الل ِ  َعل   َبِصَنال أ ن ا َوَمن  ات َبَعِن  َوُسْبَحاَن } :تعم  اجلماع  ااسامي  املسلح  اعاج كلم  اهلل عن  ريق الدعوال لقول  تعا  – 4

وقد  [4  ا ي  من: األنفا ]{َوق اِتُلوُهْم َحت   ال ت ُكوَن ِفْتَنٌ  َوَيُكوَن الد يُن ُكلُُّ  ِلل ِ }: وعن  ريق القتا  لقول  تعا  [914:يوس ]{الل ِ  َوَما أ ن ا ِمَن اْلُمْ ر ِكَ 

 . « جاهدوا امل كرين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»:    الن   ب  ذلك يف قول 

 صا  دين اخللق الذي مت  : خاق  عل  من ا  النبوال، نراس  الدين وسياس  الدنيا، فاملقصود من الوالي  اجلماع  ااسامي  املسلح  تسع  اقام  – 91

 .ولذا كان من الواجت عل  األم   قامت ا. و صا  ما ال يقوم الدين  ال ب  من أمر الدنيا. فاحلم خسروا خسرانا  مبينا ، وم ينفع م ما نعموا ب  يف الدنيا

العقامدي  والدعوي  واألخاقي  والسياسي  واالجتماعي  :   ااسامي  املسلح  حلد     حتكيم كتا  اهلل وسن  رسول   يف  ي  األموراجلماع – 99

ر يَك ل ُ  َوب ذ ِلَك ُأِمْرُ  َوأ ن نا أ واُ  ن َدُقْ    نا َصاِت  َوُنُسِك  َوَمْحَياَي َوَمَماِت  ِلل ِ  َر   اْلَعال ِمَ  ال} :واالقتصادي  وكذا  ي  داون النا  قا  اهلل تعا 

، كما حلد     نبذ ك  ما هال  6« وما م حتكم أممت م بكتا  اهلل ويت نوا مما أن   اهلل  ال جع  بأس م بين م»: وقا  الن    [ 96: األنعام]{اْلُمْسِلِمَ 

                                                             

1
 مترق ع ي  من ن ي  أبت هريرة - 
2
  -  

 
 
 1 28، ان ر  ني  جامع ال  ير  ني  رواع الناكم عن أبت هريرة  - 
 1 29 ني  رواع أنم  وأبو  او  عن عب  هللا بن عمر رضت هللا عنهما وهو فت  ني  الجامع رقم  -   
0
 . ني  رواع أبو  او  عن أنم  -  

، الس سااااااة ذهبت عااااان اباااااان عمااااار نساااااان رواع ابااااان ماجاااااا  وأباااااو نعاااااايم فااااات الن يااااااة والنااااااكم و اااااانن  وواف ااااا  الاااااا -  6

 116ال نينة رقم 
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ف ا َوَرب َك ال ُيْاِمُنوَن َحت   ُيَحكُِّموة  ِفيَما َدَجَر َبْيَنُ ْم ُثما ال َيج ُدوا ِف  }: قا  اهلل تعا . ارذلك من أهواج وفراج وسياسا  ومناه  وعقامد ومذاهت وأفك

 . [1 :املامدال]{ ِمَن الل ِ  ُحْكما  ِلق ْوٍم ُيوِقُنوَن أ ف ُحْكَم اْلَجاِهِلياِ  َيْبُغوَن َوَمْن أ ْحَسُن}: وقا  تعا  [ 6:النساج]{أ ْنُفِس  ْم َحَرجا  ِمماا ق ض ْيَ  َوُيَسلُِّموا ت ْسِليما 

َيا أ يَُّ ا ال ِذيَن فَمُنوا أ ِ يُعوا الل َ  َوأ ِ يُعوا الراُسو   َوُأوِل  األ ْمر  } :تنصيت أمن عل  اجلماع  ااسامي  املسلح  واجت لقو  اهلل تعا  - 92

 .9« ثاث  يف سفر فليامروا أحدهم  ذا خر » : ولقول  [4 :النساج]{ِمْنُكْم

السياسي   مارال اجلماع  ااسامي  املسلح   مارال عام ، وليس   مارال حر  خاص ، يقوم في ا األمن   ام اامام ال رعي  والقضامي  والعسكري  و -  9

 .واملالي  و نها

، وعل  2«  ذا بوي  خلليفت  فاقتلوا األخن من ما»: جاج يف انديع أعاه، ولقولن  مارال اجلماع  ااسامي  املسلح   مارال فردي  وليس   اعي ، كما  - 98

 .هذا د ِّ الكتا  والسن  و  ا  سل  األم 

    مستحّبال ور  عند اجلماع  ااسامي  املسلح  ُمعلم   ن ُمل م ، وه  من سن  الن   وهدي  وسن  اخللفاج الراددين امل دي  من بعده، مندوب –  9

َواْست ْغِفْر ل ُ ْم َوَداو ْرُهْم ِف  األ ْمر   ف ب َما َرْحَمٍ  ِمَن الل ِ  ِلْنَ  ل ُ ْم َول ْو ُكْنَ  ف ظِّا    ِلي   اْلق ْلت  الْنف ضُّوا ِمْن َحْوِلَك ف اْعُ  َعْنُ ْم}: وليس  واجب ، قا  اهلل تعا 

ال اجت اد : "وتكون يف املسام  املباح  واالجت ادي  ال  ال نّ  في ا عما  بالقاعدال. [4 9:ف  عمران]{الل َ  ُيِحتُّ اْلُمت َوكِِّلَ ف م ذ ا َعَ ْمَ  ف ت َوك ْ  َعل   الل ِ    نا 

  أو السن  م يتعّدوه وكان  األمم  بعد الن   يست نون األمناج من أه  العلم يف األمور املباح  ليأخذوا بأس ل ا، فمذا ول  الكتا: "، قا  الب اري"م  ن 

 . "    نه اقتداج بالن  

ت ع  البيع  ألمنها عل  السم  والةاع  يف املن ه واملكره، والعسر واليسر وعل   قام  أحكام الكتا  والسن  : اجلماع  ااسامي  املسلح  - 96

 .وااللت ام باملن   السلف 

َوْلت ُكْن ِمْنُكْم ُأماٌ  َيْدُعوَن   ل   اْل  ْير  َوَيْأُمُروَن }:لقول  تعا . تن   عن املنكر، عل  ما توجب  ال ريع اجلماع  ااسامي  املسلح  تأمر باملعرو  و - 91

فمن م يستة  فبلسان ، فمن م يستة   من رأ  منكم منكرا  فليغنه بيده،» :، ولقول   [918:ف  عمران]{ ب اْلَمْعُروِ  َوَيْنَ ْوَن َعن  اْلُمْنك ر  َوُأول ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

 .8«فبقلب  وذلك ألع  اا ان

وتقيم فرامي . 9« حّد يعم  ب  يف األر  خن أله  األر  من أن ُيمةروا أربع  صباحا »: اجلماع  ااسامي  املسلح  تقيم اندود والتعازير لقول    - 94

فار واملرتدين، وكذا احملارب  والبغاال واخلوار ، وكذا القيام عل  املنافق  وعل  أه  البد  واألهواج اجل اد بقتا  الك: ومن ذلك] -ااسام وجتري أحكام  

 ...[.واانكار علي م ومنابذحلم حبست حا م وحا  بدعت م، و ن ذلك

                                                             

 011 ني  رواع ابو  او  و يرع عن أبت سعي ، ول  عن أبت هريرة ننوع، ان ر  ني  رقم  -  1
2
 .رواع مس م عن أبت سعي  الخ ري  -  
 (.29كتاع ا عت ام، باع : )فت  الباري -   
 .رواع مس م عن أبت سعي  الخ ري  -   
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من » : ع  رسو  اهلل  يقو : قا من خر  عل  اجلماع  أو دق عصا الةاع ، فحكم  القت  ملا رواه مسلم يف صحيح  عن عرفج  األدجع    - 94

 .، وألن الذي ال ينقة  دّره  ال بالقت  ُقت «أتاكم وأمركم  ي  عل  رج  واحد يريد أن ي ق عصاكم أو يفرق  اعتكم فاقتلوه

وحتكيم م القوان  الولعي  نديع اجلماع  ااسامي  املسلح  تقات  حكِّام اجل امر عل  أسا  الرّدال ال  ن، وذلك بعدو م عن دريع  رّ  ال ّي   - 21

وتعتقد أن القوان  والدساتن واملناه  . 2«وأن ال نناز  األمر أهل   ال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل في  برهان»: عبادال بن الصام   مرفوعا وفي 

 .قلب  وأعم  بصنت  الولعي  امل الف  لل ر  وانكم ما كفر بوا  صرا ، وال ينكر ذلك  ال من  مل اهلل عل 

اجلماع  ااسامي  املسلح  تعت  ماسسا  الدول  من حكوما  ووزارا  وحماكم ومبالل دعبي  ودوري  وبرملاني  وجي  ودرة ودر  ، ماسسا   - 29

 .ردال وجت تكفنها وتسفي  ا وال اجال من ا ومن أهل ا والكفر مم و   ار بغض م ومعاداحلم

مرتدون، وكذا رنساج حكوماحلا ووزرانها وأعضاج ا الل الت ريعي   -ملوكا وأمراج وحكاما ورنساج –ها من باد املسلم  حكام اجل امر و ن - 22

 .وال ملاني ، وهم كفار كفرا  عينيا 

َوَمْن } :ر منل م، قا  تعا أعوان انكام وأوليانهم من جي  ودر   ودرة وحر  وكذا سدنت م وعلمانهم املضلِّون و نهم، ومن يقات  دوعم كفا -  2

 .[16 :النساج]{ال ِذيَن فَمُنوا ُيق اِتُلوَن ِف  َسب ي   الل ِ  َوال ِذيَن ك ف ُروا ُيق اِتُلوَن ِف  َسب ي   الة اُ وِ } :وقا  أيضا [9 :املامدال]{َيت َول ُ ْم ِمْنُكْم ف م ن ُ  ِمْنُ م

سواج كان  صغامر –فاملسلم معصوم الدم واملا  والعر  حينما كان وأينما وجد ولو تلبل باملعاص  . ي ا بالكفراألص  يف أمتنا ااسام وال حنكم عل - 28

 . ال  ذا أت   ا يقتض   حا  الدم واملا ، كأن ُيظ ر ال رة أو الكفر من قو  أو فع  -أم كبامر

 .   و كراهاجلماع  ااسامي  املسلح  تعتمد األعذار ال رعي  من تأوي  وج –  2

م  ن بالفع  أو اجلماع  ااسامي  املسلح  ال تفرق ب  من حارما بالسا  أو باملا  أو بالسان، وكذا من وا  أو ناصر املرتدين وامل رك  أو  اهره – 26

 . القو 

 . «من بد  دين  فاقتلوه » :ن، قا  رسو  اهللال حوار، الهدن ، ال مصان ، وال عقد ذم  م  املرتدي: تعتقد اجلماع  ااسامي  املسلح  أن  – 21

َوَمْن َيْبت      ْيَر اأِلْسام  ِدينا  ف ل ْن ُيْقَب   ِمْنُ  َوُهَو ِف  ا ِخَرال } :تت أ من ك   امف  اجتمع  عل  دين  ن ااسام لقول  تعا : اجلماع  ااسامي  املسلح  – 24

كال يوعي  والرأ الي  والو ني  والبعني  والد را ي  : قد أعا  وام  كفر وردال وحكم ا حكم الةا و  املرتدوتعت [ 4:ف  عمران]{ِمَن اْل  اِسر يَن

 .والعلماني  وما دام ا من دعاوي اجلاهلي 

                                                                                                                                                                                     

1
 120 ائت وابن ماجة وهو فت  ني  الجامع رقم رواع النس -  
2
 مترق ع ي  وال ر  لمس م -  
 .رواع البخاري عن عب  هللا بن عبام -  
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ولعي  امل الف  لل ر  وتعت ها تت أ وتكفر بك  انركا  واجلمعيا  الضال  واألح ا  ال  تدعو    حتكيم القوان  ال: اجلماع  ااسامي  املسلح  – 24

ق ْد ك ان ْ  ل ُكْم ُأْسَوال َحَسَنٌ  ِف    ْبَراِهيَم } :أح ابا  كفري ، ف   تعادي م وتبغض م وتنابذهم وتكفر مم أسوال بمبراهيم علي  السام والذين مع  حيع قا  تعا 

دا  َحت   ُتْاِمُنوا ب الل ِ  َوْحَدُه ُكْم َوِمماا ت ْعُبُدوَن ِمْن ُدون  الل ِ  ك ف ْرن ا ب ُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوال َواْلَبْغض اُج أ َبَوال ِذيَن َمَعُ    ْذ ق اُلوا ِلق ْوِم  ْم   ن ا ُبَرفُج ِمْن

 .[8:املمتحن ]{

مع م، فتعة النظر يف كتب م وااصغاج    كام م  ن يف أصو  الدين أو حلجر أه  البد  وتنابذهم وتباين م وال جتتم  : اجلماع  ااسامي  املسلح  - 1 

كاخلوار  واملعت ل  والرافض  : فك  حمدث  بدع  وك  بدع  لال  ف   تت أ من لاال  وبد  الةوام  املنحرف  عن ع  النبوال  يعا . فروع  سواج 

مي  والصوفي  و نها من فرق الضال  و رق البدع ، وتعامل م اجلماع  حبست حا  بدعت م من كوعا واجل مي  والقدري  واملرجئ  واألداعرال واملاتردي  والكرا

 .كفري  أو عظيم  املفسدال يف الدين أو  ن ذلك

من ا اامامي   اجلماع  ااسامي  املسلح  تت أ من ك   وام  ال يع  و رق ا، وتعتقد أن من ا من هم أكفر من الي ود والنصار  كالرافض  وال  - 9 

 .وك  من سار عل   ريقت م واعتقد مذهب م. كما تعتقد أن دعاحلا كاخلميل و نه كفار. ان والنُّصني  املتسلة  عل  سوري املتسلة  عل   ير

ند اهلل ملن قتل م يوم القيام ، لئن أدركُت م أينما لقيتموهم فاقتلوهم فمن يف قتل م أجرا  ع... » :تعم  اجلماع  ااسامي  املسلح  يف اخلوار  بقو  الن    – 2 

 .، وهم  وام  متعددال9«يقتلون أه  ااسام ويدعون أه  األوثان» :وقا  عن م « ..أعم در اخللق واخلليق » :، وقد وصف م  « ..ألقتلّن م قت  عاد

لعصبيا  املذهبي  أو ان بي  أو اجلماعا  الدعوي  والسياسي  واجل ادي  أو الجتتم  وال تتحال  م  ك  املناه  العقدي  أو ا: اجلماع  ااسامي  املسلح  -   

ااخوان املسلمون، ح   التحرير، :  وام  الصوفي  ما دام  االف  للكتا  والسن  وهدي سل  األم  ألن  ال  كن أن جيتم  من جان متضادان، ومن ذلك

 .2ي ، وأذنا  اخلوار  وأذنا  املرجئ  و نهااجل أرال، القةبي ، الدعوال والتبلي ، الةرقي ، ان ب

                                                             

1
أنا يااااااا  انمااااااار ب تااااااال الخاااااااوارج متاااااااوا رة عنااااااا  أهااااااال الع ااااااام بالنااااااا ي ، مروياااااااة فااااااات ال ااااااانا  والسااااااانن والمسااااااااني   - 

 .والم نراث من أوج  و رق متع  ة
2
 :تعريراث - 

ع ااااا  يااااا  عبااااا  النميااااا  باااااان اااااايكو ال رقااااات بتوجيااااا  مااااان مالااااال بااااان نبااااات، وأ اااااال  1869ن ااااايم تأسااااام سااااانة ت: الجاااااتأرة
ااااارح . مااااانهجهم ت ااااا يم الع ااااال وت  يمااااا  ع ااااا  الن ااااال وهاااااو نرااااام مااااانه  منمااااا  عبااااا ع الضاااااال وم رسااااات  مااااان الع  ياااااين ومماااااا عد

ح مااااانه  أهااااال السااااانة التهااااا  فااااات السااااانة ومنارباااااة المااااانه  السااااا رت، ولهااااام قواعااااا  وأ اااااول تخاااااال: بااااا  أهااااال هاااااذا التن ااااايم
، وقااااا  (الجاااااتأرة)والجماعاااااة، وهااااام يتع ااااابون لكااااال ماااااا هاااااو جتائاااااري، لاااااذلل ساااااماهم أنااااا  التنا قاااااة المرتااااا ين بهاااااذا ا سااااام 

الجمعياااااااة ا سااااااا مية ل بناااااااا  النضااااااااري وجمعياااااااة ان ع ا سااااااا مت : ومااااااان أجنناااااااة هاااااااذا التن ااااااايم.  ااااااا ق وهاااااااو كاااااااذوع
 .و ير ذلل...  ل وا سترا ةالتو ل وا نتوا  وا ست: وأسام سياستهم...و يرهما
تن ااااايم يتع اااااع أه ااااا  لركااااار ساااااي  ق اااااع رنمااااا  هللا وأخيااااا  منمااااا  ق اااااع، ومااااان أ اااااول مااااانهجهم اهتماااااامهم باااااارل : ال  بياااااة
وهاااااام يتهاااااا ون فاااااات الساااااانة وياااااارون الم اااااا نة والمرن يااااااة فاااااات . وإهمااااااالهم أنااااااوا  الااااااارل انخاااااار ( الناكميااااااة)ال  ااااااور 
 .ويعتم ون ع   الركر عموماً . لسوا  فت ال عوة أو ال تا( الت يير)العمل 

الاااااذين يااااااذهبون إلاااااا  تكريااااار عامااااااة المساااااا مين ( ويسااااام ون الهجاااااارة والتكرياااااار)ي  اااااا  بهااااام جمااااااا  التكرياااااار : أذنااااااع الخااااااوارج
ااااااا ة)واساااااااتن ل  ماااااااائهم وأماااااااوالهم وأعراضاااااااهم، ويتعماااااااون أن جمااااااااعتهم هااااااات الجماعاااااااة المسااااااا مة  الونيااااااا ة، وأن ( المون 

انماااار إلاااا  تكرياااار كاااال قاااارون التاااااريخ ا ساااا مت منااااذ ال اااارن الرابااااع الهجااااري، فهاااام مااااا  ونهاااام ماااااركون، نتاااا  و اااال بهاااام 
 .ع   مذهع الخواج انوائل ، ي ت ون أهل ا س م وي عون أهل انو ان، ومذهبهم ومعت  هم معروح ماهور
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ااخوان املسلم  : تعتقد أن بعي اجلماعا  الدعوي  حتم  الكفر وال رة يف من ج ا ونذكر عل  سبي  املنا  ال انصر: اجلماع  ااسامي  املسلح  - 8 

، واجل أرال "تقار  األديان"لك يتِّبعون سبي   ن سبي  املامن  ويدعون    الذين يدعون    الد قرا ي  ويت ذوعا سبيا لتحكيم ال ريع  يف زعم م وهم بذ

و ن هات  من اجلماعا  . وهم بذلك يعقِّبون عل  حكم اهلل بتحقنهم دريع  اجل اد" بالتعاي  السلم "وينادون " اجل اد وسيل   ن حضاري : "الذين يقولون

 .واألح ا 

فنوالي م بقدر الت ام م بالكتا  والسن  وهدي السل ، وحنذرهم من . من أه  السن  واجلماع  فل م حقوق األخوالأما بالنسب  للجماعا  األخر   -   

 .وهدي السل  الصاح احملدثا  والبد  ون أ    اهلل من احنرافاحلم واالفاحلم ال رعي ، وبيننا وبين م كتا  اهلل ع  وج  وسن  نبي  

و م علينا .   توا  ك  اجلماعا  ااسامي  من أه  السن  واجلماع ، ال  تنت   املن   السلف ، ورفع  راي  اجل اد والح اجلماع  ااسامي  املسلح – 6 

 .حق النصرال واملساعدال بقدر االستةاع  والقدرال، وحنن و ياهم يد واحدال عل  األعداج الةوا ي  مرتدين كانوا أو كافرين أصلي 

وباخلصو  تعدد اجلماعا  املقاتل ،  ن  -ألن اخلا  كل  دّر -ملسلح  تذّم االختا  والُفرق ، وحتعُّ عل  االمتا  واالجتما  اجلماع  ااسامي  ا – 1 

عو  ما خر  عن د يف القةر الواحد أو يف األقةار املتعددال،  ذ ه  ال ُتقر اندود واجلنسيا  ال  ولع ا أعداج ااسام، وتعّد هذا من اجلاهلي  ألن ك 

 9«دعوها فمعا منتن » :لذلك ملا اختصم امل اجر واألنصاري قا  رسو  اهلل  . التوحيد واملن ا  من بلد أو جنل أو نست أو  نها ف و من دعاو  اجلاهلي 

*******************

*** 

 

                                                                                                                                                                                     

باااااذنع ماااااا   نكرااااار أنااااا ا مااااان أهااااال ال ب اااااة : وهااااام  ائراااااة ممااااان يعت ااااا ون بااااابعف أ اااااول المرجئاااااة، ك اااااولهم: أذنااااااع المرجئاااااة
لااااام يساااااتن  ، ويااااارون أن لااااايم فااااات انعماااااال كرااااار أكبااااار، وترتاااااع ع ااااا  هاااااذا مخالرااااااث اااااارعية ومراسااااا  ك يااااارة   تخرااااا ، 

 ومع هذا يتعمون أنهم أهل الت رية والتربية
1
 .رواع البخاري عن جابر بن عب  هللا - 
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 يف جواز التعاقد والتواثق ب  املسلم 

قا  اامام  [9:املامدال]{َيا أ يَُّ ا ال ِذيَن فَمُنوا أ ْوُفوا ب اْلُعُقوِد} :تواثق جام  عل  أمور  ن حمرم ، قا  اهلل تعا ال خا  ب  املسلم  أن التعاقد والتعاهد وال

: قا   . املعن  أوفوا بعقد اهلل عليكم وبعقد بعضكم لبعي وهذا كل  راج     القو  بالعموم وهو الصحيح يف البا : قا  ال جا : )القر   يف تفسنها

، فبّين أن ال ر  أو العقد الذي جيت الوفاج ب  ما وافق ..ك  در  ليل يف كتا  اهلل ف و با   و ن كان مام  در »: وقا  «املامنون عند درو  م»

 .9«من عم  عما ليل علي  أمرنا ف و رّد»: فمن   ر في ا ما هال  ُردا كما قا  الن    -أي دين   -كتا  اهلل 

والذي يوجب  اهلل عل  العبد قد يوجب  ابتداج كمجيا  اا ان والتوحيد عل  ك  أحد وقد يوجب  ألن العبد الت م  وأوجب  عل  : )اسام ابن تيمي وقا  دي  ا

وقد يوجب  للمرين ..ن واجبا نفس ، ولوال ذلك م يوجب  كالوفاج بالنذر للمستحبا  و ا الت م  يف العقود املباح  كالبي  والنكا  والةاق وحنو ذلك  ذا م يك

 .2اهن( عل  السم  والةاع  ل  وكذلك مبايع  أمم  املسلم  وكتعاقد النا  عل  العم   ا أمر اهلل ورسول  كمبايع  الرسو  

ل ، وتعاون عل  ال  والتقو  وال عليك ع د اهلل وميناق  أن توا  من وا  اهلل ورسول  وتعادي من عاد  اهلل ورسو: لكن حيسن أن يقو  لتلميذه: )وقا  أيضا

فمن الت م هذا كان من ا اهدين يف سبي  اهلل الذين . تعاون عل  ااثم والعدوان، و ذا كان انق مع  نصرَ  انق و ن كنُ  عل  البا   م تنصر البا  

 . (يريدون أن يكون الدين كل  هلل وتكون كلم  اهلل ه  العليا

قد عل  األمور املباح  وكذا املستحب ، ب  وحت  الواجب  كاألمر باملعرو  والن   عن املنكر واجل اد و ن ذلك، وال نظن أن  هال  فيجوز  ذا  التعاهد والتعا

 .هذا  ال جاه  أو معاند

ا ب اْلَعْ ِد   نا اْلَعْ َد ك ناَن َوأ ْوُفنو} :وقد ورد  فيا  وأحاديع كننال يف األمر بالوفاج بالعقود والع ود وبيان أن هذه صف  املامن  كقول  تعا 

 [.911 :البقرال]{ُدوانَواْلُموُفوَن ب َعْ ِدِهْم   ذ ا َعاَه} :وقول  [8 :سراجاا]{َمْسُاوال 

 .ويف املقاب  ورد  فيا  وأحاديع أخر  يف الن   عن نقي الع د والغدر في  وبيان أن هذه صف  املنافق 

ق ا   ل ْن ُأْرِسل ُ  َمَعُكْم َحت   ُتْاُتون  } :يا  يدخ  في ا الع ود ب  النا  عل  الةاع  كما قا  اهلل تعا  عن يعقو  علي  الساموال دك أن الع ود املذكورال يف ا 

 .واألدل  يف هذا مستفيض  ليل املكان يتِّس  لذكرها. [66:يوس ]{ن ُقوُ  َوِكيٌ أ ْن ُيَحا   ب ُكْم ف ل ماا فت ْوُه َمْوِثق ُ ْم ق ا   الل ُ  َعل   َما  َمْوِثقا  ِمَن الل ِ  ل ت ْأُتناِن  ب ِ    ال 

                                                             

1
  6/2: ترسير ال ر بت -  
 (16 - 0 /28)مجمو  الرتاو   -  2
 (29/21)نرم المرجع  -   
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باملعرو  والن   ومن الع ود والعقود ال  جيوز  جرانها وجيت الوفاج ما  ن وقع ، معاهدال  امف  املسلم  أخذهم عل   قام  بعي أحكام ااسام كاألمر 

وهذا من جنل ما قال  دي  ااسام ابن تيمي   -كما هو حا  املسلم  هذا ال مان–  يف حال  انعدام اامام عن املنكر واجل اد، أو عل   قام  ك  أحكام

د يف سبي  اهلل رمح  اهلل يف كام  السابق ب  جيت علي م ذلك ألن  ال جيوز تعةي  أحكام ااسام، خاص  ما كان يف تأخنه مفسدال أو فوا  مصلح  كاجل ا

 .تعا 

البداي  "فقد رو  اناف  ابن كنن رمح  اهلل يف .   هذا النو  من العقود والع ود بيع ، وهذا ما دل  علي  أقوا  الصحاب  والسل  الصاح أ ع وجيوز تسمي

بايع  عم  انار  بن ه ام من يباي  عل  املو  ف: ثم ناد . يف موا ن أوفر منكم اليوم  قاتل  رسو  اهلل: أن عكرم  بن أب  ج   قا  يوم النموة) ":والن اي 

 -من م لرار األزور  أ ع  : وُقِت  من م خلق. فقاتلوا قدام فسةا  خالد حت  أثبتوا  يعا جرحا.. ولرار بن األزور يف اربعمام  من وجوه املسلم  

. 9اهن(   رج  من الصحاب  من م مام  أه  بدرأل -جي  النموة  -كان يف ذلك اجلم  : أعم قالوا.. قا  سي  بن عمر  سناده عن -ثم قا  ابن كنن 

ل  ذلك   ور ف ذا نّ  صريح يف تسمي  هذا النو  من الع ود بيع ، فمن عكرم   م يكن ال أمن املامن  وال أمن اجلي  ولكن م  هذا  لت البيع  و ع

 .الصحاب  كما تقدم

يف  ن ما معصي  حست االستةاع ، واجت و ن م يعاهده ا اهدون عل  ذلك فكي   ذا  هذا، والسم  والةاع  للمن يف املن ه واملكره والعسر واليسر

 عاهدوا علي  

وما أمر اهلل ب  ورسول  من  اع  والال األمور ومناصحت م واجت عل  اانسان و ن م يعاهدهم علي ، و ن م حيل   م اا ان : )قا  دي  ااسام ابن تيمي 

الصلوا  اخلمس  وال كاال والصيام وح  البي  و ن ذلك مما أمر اهلل ب  ورسول  من الةاع  فمذا حل  عل  ذلك كان ذلك توكيدا  املاكدال، كما جيت علي  

و  ن واج حل  باهلل أوتنبيتُا ملا أمر اهلل ب  ورسول  من  اع  والال األمور ومناصحت م، فانال  عل  هذه األمور ال حي ِّ ل  أن يفع  خا  احمللو  علي ، س

وما ع  .  ذلك من األ ان ال  حيل  ما املسلمون، فمن ما أوجب  اهلل من  اع  والال األمور ومناصحت م واجت و ن م حيل  علي  فكي   ذا حل  علي

 2اهن( اهلل ورسول  عن معصيت م و   م حمرم و ن م حيل  عل  ذلك

*******************

**** 

                                                             

 (1/8)الب اية والنهاية  -  1
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 والع د والت ديد في يف التحذير من نكع البيع  

 ِف  اْلأ ْر   ُأول ِئَك ل ُ ُم الل ْعَنُ  َول ُ ْم ُسوُج َوال ِذيَن َيْنُقُضوَن َعْ َد الل ِ  ِمْن َبْعِد ِمين اِقِ  َوَيْقة ُعوَن َما أ َمَر الل ُ  ب ِ  أ ْن ُيوَص   َوُيْفِسُدوَن} :قا  اهلل تعا 

فمن عاهد وم يِ  . [ :الص ]{وَنَيا أ يَُّ ا ال ِذيَن فَمُنوا ِلَم ت ُقوُلوَن َما ال ت ْفَعُلوَن ك ُبَر َمْقتا  ِعْنَد الل ِ  أ ْن ت ُقوُلوا َما ال ت ْفَعُل} :وقا  تعا . [ 2:الرعد]{الداار 

َوَما }: من ا قول  تعا . يان أن هذه صف  املنافق بالع د ف و من الذين يقولون ما ال يفعلون وا يا  واألحاديع كننال يف الن   عن نقي الع د والغدر في  وب

، ويف [21:البقرال]{ب ِ  أ ْن ُيوَص   َوُيْفِسُدوَن ِف  األ ْر   ُأول ِئَك ُهُم اْل  اِسُروَنُيِض ُّ ب ِ    ال اْلف اِسِقَ  ال ِذيَن َيْنُقُضوَن َعْ َد الل ِ  ِمْن َبْعِد ِمين اِقِ  َوَيْقة ُعوَن َما أ َمَر الل ُ  

أرب  من كّن في  كان منافقا خالصا ومن كان  في  خصل  من م كان   »:  الصحيح  عن عبد اهلل بن عمرو بن العا  رل  اهلل عن ما قا  قا  رسو  اهلل

 .« ذا حّد  كذ  و ذا وعد أخل  و ذا عاهد  در و ذا خاصم فجر: في  خصل  من النفاق حت  يدع ا

والغدر حرام يف ك  ع د ب  املسلم و نه ولو كان املعاهد كافرا ، و ذا يف حديع عبد اهلل بن : )  اهلل يف در  هذا انديعقا  ابن رجت اننبل  رمح

كتاب   وقد أمر اهلل تعا  يف. خرج  الب اري «من قت  نفسا  معاهدال بغن حق ا م ير  رامح  اجلن ، و ن رحي ا ليوجد من مسنال أربع  عاما » :عمرو عن الن 

ومن أعظم ا ع د .  مثا بالوفاج بع ود امل رك   ذا أقاموا عل  ع ودهم وم ينقضوا من ا ديئا ، وأما ع ود املسلم  فيما بين م فالوفاج ما أدد ونقض ا أعظم

فذكر من م  ...وال ي كي م و م عذا  أليم ثا  ال يكلم م اهلل يوم القيام »: ويف الصحيح  عن أب  هريرال عن الن   قا . اامام عل  من تابع  ورل  ب 

، ويدخ  يف الع ود ال  جيت الوفاج ما وحيرم الغدر،  ي  عقود املسلم  فيما «ورج  باي   ماما  ال يبايع   ال لدنيا فمن أعةاه ما يريد وفِّ  ل  و ال م ي  ل 

الازم  ال  جيت الوفاج ما وكذلك ما جيت الوفاج ب  هلل ع  وج  مما عناهد العبُد ربا   بين م  ذا ترالوا علي ا من املبايعا  واملناكحا  و نها من العقنود

 .9اهن( وهنعلي  من نذر الت ر وحن

 .وسألتك ه  يغدر  ف عم  أن ال: "واملامن قد ُيةب  عل  اخِلا  كل ا  ال اخليان  والكذ  وهذا ما أدرك  قيصر الروم عند حواره ألب  سفيان ح  قا 

  "ال:"وملا سئ  الن   أيكون املامن كذابا   قا .2"وكذلك الرس  ال يغدرون

 اهدين أقبح ومن ف   يليق بأتبا  خن الرس  وانامل  لرياال اجل اد أن يوصفوا بالغدر واخليان    فمذا كان  هذه الصف  قبيح  من عام  النا  ف   من ا

 .الدخو  يف الدين وموجبا لذم أمم  املسلم األمن أدد ُقبحا  ألن ذلك يكون منفرا  عن 

و ن  ال أعلم  درا  أعظم من أن يباي  رج  عل  بيع  اهلل ورسول  )ومن أعظم الغدر أن يقات  الرج   مام  ذا البيع  ال رعي ، يقو  ابن عمر رل  اهلل عن ما 

هذا يف . 9   من خصا  النفاق والعياذ باهلل وكما ذكره املو  ع  وج  يف كتاب ويكف  يف ال جر عن نكع الع د والبيعا  أن جعل  الن. 8(ثم ينصت ل  للقتا 

                                                             

1
 (211-216)جامع الع م والنكم  -  
2
 .رواع البخاري من ن ي  أبت سريان -  
 
 الن ي   ني  -  
 رواع البخاري -   
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و ذا كان انال  عل  ما أمر اهلل ب  ورسول  من  اع  والال األمور )قا  دي  ااسام ابن تيمي  . ناكع الع د والبيع ، فكي   ن يف  بذلك وحير  علي 

ال جيوز ألحد أن يفتي    الف  ما حل  علي  واننع يف  ين  وال جيوز لن  : ان أو أداج األمان  والعد  وحنو ذلكومناصحت م أو الصاال أو ال كاال أو صوم رمض

و أفت  فحاد العام  أن يستف  يف ذلك، ومن أفت  من  هاالج   الف  ما حل  علي  واننع يف أ اعم ف و مفع عل  اهلل الكذ  مف  بغن دين ااسام، ب  ل

فمن ..أوكدفع  خا  ما حل  علي  من الوفاج يف عقد بي  أو نكا  أو  جارال أو  ن ذلك مما جيت علي  الوفاج ب  و ن م حيل  علي ا، فمذا حل  كان بأن ي

عاقدال والال األمور ال  أفت  من  هذا سواز نقي هذه العقود واننع يف  ين  كان مفعيا عل  اهلل الكذ  مفتيا بغن دين ااسام، فكي   ذا كان ذلك يف م

 .هذا واهلل أعلم 2اهن( ه  أعظم العقود ال  أمر اهلل بالوفاج ما

*******************

* 

                                                                                                                                                                                     

 ( 29-6/216)راجع فت  الباري  بن نجر  1 - 
 (11-0/11 )مجمو  الرتاو  -  2
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 حكم ناقي البيع 

لك در  فمن أج  ذ. من املعلوم أن انفا  عل  وحدال الص  واجتما  الكلم  من أعظم م ام األمن املنو   ب ، وه  كذلك مقصد كبن من مقاصد ال ريع 

من أتاكم وأمركم  ي  عل  رج  واحد يريد أن ي ق »: قتا  البغاال واخلوار  واملرتدين و نهم ممن يتسببون يف افعاق األم  واختا  الكلم ، حت  قا  الن 

  فالربوه بالسي  كامنا من  ن  ستكون هنا  وهنا ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه األم  وه   ي»: ، وقا  أيضا9«عصاكم أو يفرق  اعتكم فاقتلوه

 .2«كان

َوال ِذيَن } :تعا فعل  أمن اجلماع  أن يت ذ ك  السب  ال رعي  للحفا  عل  هذا األص  العظيم الذي ال تنقة  فتن  وفساد الكافرين  ال ب  كما قا  اهلل 

 .[ 1:األنفا ]{ْر   َوف َساٌد ك ب ٌنك ف ُروا َبْعُضُ ْم أ ْوِلَياُج َبْعٍي   ال ت ْفَعُلوُه ت ُكْن ِفْتَنٌ  ِف  األ 

أن هذه األحكام ال تتن    ال عل   اع  املسلم  و مام م، فمن خر  عن  اع  ونقي بيع  أمنها ال يكون با يا  بأي حا  من األحوا   ال : وقد يقو  قام 

 :واجلوا  عل  هذا من وج   اثن . تكون  اع  املسلم 

نا أن هذه األحكام ال تتن   عل  اجلماع  ااسامي  املسلح ، فمننا نقو   ن اخلار  عن اجلماع  وناقي بيع  أمنها ال هلو من  حد   ذا سلِّم: الوج  األو 

 :أرب  حاال  وه 

مرتد جيت قتل  با  ف ذا. أن هر  من ا نادما  عل  ج اده عامدا     الركون    اناكم املرتد داخا حت  حكم  بعد ثبو  رّدت  عنده: األو * 

 . "التوب  من التوب  كفر: "وقد قا  دي  ااسام ابن القيم رمح  اهلل. خا  نعلم 

ف ذا ال دك أن  يقّوي دوكت م ويكنِّر . 8أن ينضما    تنظيم بدع  أو درك  ال يقات  يف سبي  اهلل ولكن يقات  لتحقيق  اي   ن درعي : الناني * 

وعن عبد اهلل بن .  « لعن اهلل من ذبح لغن اهلل، لعن اهلل من لعن والدي ، لعن اهلل من فو  حمدثا ، لعن اهلل من  ن منار األر » :سوادهم وقد قا  رسو  اهلل

ر ، وقد بّو  الب اري يف صحيح ، با  من كره أن يكن6« من كنِّر سواد قوم ف و من م ومن رل  بعم  قوم كان دريك من عم  ب .. »: مسعود  مرفوعا 

. - راج  االعتصام لل ا   –" ما ابتد  رج  بدع   ال استح  السي : "قا  ، وعن أب  قاب  ( 114: انظر انديع رقم)سواد الفنت 

 .ويكون مذا حكم  حكم م

                                                             

 .ن عرفجة اناجعترواع مس م ع -  1

 .رواع مس م عن عرفجة اناجعت - 2 
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أع ذر فااااات التهااااا   بااااان السااااابال  يااااار  أخرجااااا  أباااااو يع ااااا  ولااااا  اااااااه  مااااان نااااا ي : (12/1)قاااااال النااااااف  فااااات الرااااات   -  6
 .مرفو 
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مستند درعّ ، فيفرق بذلك  أن هر  عن اجلماع  لين    اع  أخر  حّبا  يف الرماس  أو بغضا لبعي أفراد اجلماع  أو ل ب   يّدعي ا با: النالن * 

 .وهو دّر باالتفاق فمن م  كن درج دره و مخاد فتنت   ال بالقت  تعّين قتل . الصفو  وي ت  اجلمو ، ويف هذا متك  للعداج عل  املسلم 

املرتدين، ف و مذا ال يكفر ولكن جيوز  أن هر  عن اجلماع  ويرج     عوامده يف انياال قب  أن يلتحق بصفو  ا اهدين عن  ن ركون   : الرابع * 

فتح، فتكون  قتل  سياس ، ااف  أن يتسبت يف هاة ا اهدين و فساد خةه اجلماع  فا تقوم للدين قامم ، وسدا  أيضا  ذا البا  الذي يصعت سّده  ن

 .املفسدال يف قتل  أهون من املفاسد ال  قد تنجّر عن ترك  حّيا ، واهلل أعلم

َوال ت ُكوُنوا ك ال ِذيَن ت ف راُقوا }: وقا  أيضا [ 91:عمران ف ]{َواْعت ِصُموا ب َحْب   الل ِ  َجِميعا  َوال ت ف راُقوا} : ن تعدد اجلماعا  ال جيوز لقول  تعا : نان الوج  ال

: ، وهذا ما قّرره أه  العلم كما قا  دي  ااسام ابن تيمي  رمح  اهلل[ 91:عمران ف ]{َواْخت ل ُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَجُهُم اْلَبي َناُ  َوُأول ِئَك ل ُ ْم َعذ اٌ  َعِظيٌم

، فكان  ا عّدال والسن  أن يكون للمسلم   مام واحد والباقون نّواب ، فمذا فر  أن األم  خرج  عن ذلك ملعصي  من بعض ا أو عج  من الباق  أو  ن ذلك"

فالتعدد ال جيوز فمن وق  فمما ملعصي  أو عج ، فالواجت علينا تغينه واالجت اد يف ذلك . 9"يم اندود ويستويف انقوقلكان جيت عل  ك   مام أن يق: أمم 

وهذا سواج يف البلد . ملا يف التعدد من مفاسد ال ختف  عل  أحد من ت تي  املسلم  وذها  قّوحلم و ثارال العداوال والبغضاج بين م وحت يب م فرقا وديعا 

وأما من أجاز تعدد اجلماعا  بتعدد البلدان ف و قو  لعي ، و اي  ما قي  في  هو جواز تفرق الةامف  املنصورال يف أقةار . د أو  ذا تعدد  البلدانالواح

ب  قد يكونوا متفّرق  يف  وال يل م أن يكونوا مبتمع (: "16/ 9)انظر در  صحيح مسلم )كما قا  اامام النووي رمح  اهلل . األر  ال تعدد اجلماعا  وتفّرق ا

 .، ألن  يتكلم عن الةامف  املنصورال وأهل ا القامم  علي ا"أقةار األر 

تقات  انكام  وهذا هو انا  يف هذه الديار، فمن اجلماع  ااسامي  املسلح  ه  اجلماع  الوحيدال ال  تقوم بفرلي  اجل اد عل  من   سلف  صحيح سليم

 .أسا  الرّدال، الذي هو من أعظم واجبا  الةامف  املنصورال، وجتري أحكام ااسام وتقيم فرامض  املمتنع  ومن والهم عل 

لب اري بسنده عن أنل ومعلوم أن أحكام الدين جيت  قامت ا قدر املستةا  ولو م يوجد  مام املسلم  ومن أهّم أحكام الدين تعي  أمن يقوم مقام  ملا رو  ا

أخذ الراي  زيد فأصيت، أخذها جعفر فأصيت، ثم أخذها عبد اهلل بن رواح  فأصيت، ثم خالد بن الوليد، »: فقا  خةت رسو  : رل  عن  قا 

 ".حت  أخذ الراي  سي  اهلل حت  فتح اهلل علي :" ويف رواي  أخر " و ن عيني  لتذرفان: "قا  أنل « من  ن  مرال ففتح اهلل علي ، وما يسرنا أعم عندنا

 .2(هذا أص  ياخذ من  عل  املسلم  أن يقدموا رجا  ذا  ا  اامام يقوم مقام     أن حيضر: قا  الةحاوي: )مح  اهللقا  ابن حجر ر

و ذا م يصاد  النا  قّواما بأمورهم يلوذون ب  : )ومذا قا  ابن حجر وابن قدام  وهكذا قا  اامام اجلويل رمح  اهلل ح  افع  خلو ال مان من اامام

 لو خل : وقد قا  بعي العلماج... حي  أن يامروا بالقعود عما يقتدرون علي  من دف  الفساد، فمعم لو تقاعدوا عن املنكر عّم الفساد الباد والعبادفيست

                                                             

 (116-110/  )مجمو  الرتاو   -  1
  1/01: فت  الباري -  2



081 
 

امره وينت ون عند نواهي  ك  قري  أن يقدموا من ذوي األحام والن   وذوي العقو  وانجا يلت مون امتنا   دارت  وأو[ أصحا ]ال مان عن السلةان فحق عل  

 .9(وم اجره، فمعم لو م يفعلوا ذلك ترددوا عند  ملام امل ما  وتبلِّدوا عند   ا  الواقعا 

  ن كنتم أعرلتم عن ال ام ومحايت  أقمنا ل : )ومذا قا  ابن تيمي  رمح  اهلل كذلك كما حكاه عن  ابن كنن يف البداي  والن اي  ح  قا  للسلةان يف زمان 

 .2(سلةانا حيو   وحيمي  ويستغل  يف زمن األمن

ال  ال تسقه أصا عند ... وهذا األمن هو الذي يتو   قام  باق  أحكام الدين و قام  فرامض  ومن ذلك دف  التظام وفص  اخلصوما  و قام  اندود

َوالساار ُق } :خا ت اهلل املامن  باندود وانقوق خةابا مةلقا كقول : ) يا  اامام ف   ترج     اخلةا  األصل  لل ار  كما قا  دي  ااسام ابن تيمي 

ف اْجِلُدوُهْم َوال ِذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِ  ُثما ل ْم َيأُْتوا ب أ ْرَبَعِ  ُدَ َداَج }: وقول  [2:النور]{ال ااِنَيُ  َوال ااِن  ف اْجِلُدوا }: وقول  [4 :املامدال]{َوالساار ق ُ  ف اْقة ُعوا 

ولكن قد علم أن امُل ا ت بالفع  البد أن يكون قادرا علي  والعاج ون ال جيت  [8 :النور]{َوال ت ْقَبُلوا ل ُ ْم َدَ اَدال  أ َبدا }: وكذلك قول  [8:النور]{

َوق اِتُلوا ِف  َسب ي   }: وقول  [296: البقرال]{ْيُكُم اْلِقت ا ُكِتَت َعل }:علي م، وقد ُعِلم أن هذا فر  عل  الكفاي  وهو من  اجل اد ب  هو نو  من اجل اد فقول 

وحنو ذلك هو فر  عل  الكفاي  من القادرين، والقدرال ه  السلةان فل ذا وجت  قام   [4 :التوب ]{  الِّ ت ْنِفُروا ُيَعذِّْبُكْم }: وقول  [941:البقرال]{الل ِ  

... وقد حان ا ن أن أفر  خلو ال مان عن الكفاال ذوي الصرام ، خلّوه عمن يستحق اامام : )اجلويل أيضا ويقو  اامام. (اندود عل  ذي السلةان ونواب 

واستيفاج القصا   أما ما يسو  استقا  النا  في  بأنفس م ولكن يقتض  في  مةالع  ذوي األمر ومراجع  مرموق العصر، كعقد اجلم  وجّر العساكر    اجل اد

 .8...(فيتواله النا  عند خلو الدهر يف النفل والةر ،

وبايع  أمنا  ا وأعلن  عن  -عند  يا  اامام وخلو السلةان ذي النجدال والكفاي  والدراي ، كما هو حا   ي  ديار املسلم  اليوم–فمذا قام   اع  

،  « وما أمرتكم ب  فاتوا من  ما استةعتم» :ولقول    [96:التغابن]{ْعُتْمف ات ُقوا الل َ  َما اْست ة }:  قام  أحكام الكتا  والسن  قدر املستةا  لقول  تعا 

من الواجت علي ا  وخاص   ذا ما اجتمع  علي  الكلم  وتوحد  الصفو  كما هو انا  عندنا وال  من أهم مي احلا أعا تقات  املرتدين وكاف  املعتدين فمن 

من لار لره اهلل، ومن : ويف رواي  « ال لرر وال لرار»:  علي ا ونقي بيع  أمنها وذلك عما بقول  أن تقة  السبي  لك  من تسو  ل  نفس  باخلرو  

و نوا من القواعد ( الضرر األدد ي ا  بالضرر األخّ : )وقاعدال( ُيتحّم  الضرر اخلا  لدف  الضرر العام: )وعما بالقاعدال الفق ي  6«داقِّ دّق اهلل عي 

 .الفق ي 

 .عل  كلم  املسلم  ووحدحلم وبذلك قّوحلم، وهذا من أعظم مقاصد ال ريع  وأعظم أحكام الدين كما سبق واهلل أعلموذلك حفا ا 
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 فص 

 يف درو  االلتحاق بصفو  ا اهدين يف اجلماع  ااسامي  املسلح 

لدنيا وال يف ا خرال  ال باالجتما  والتعاون والتناصر فالتعاون عل  وك  بل فدم ال تتم مصلحت  ال يف ا: )يقو  دي  ااسام ابن تيمي  رمح  اهلل: مقدم  هام 

فمذا اجتمعوا فابد  م من أمور يفعلوعا جيتلبون ما املصلح  وأمور جيتنبوعا ملا . اانسان مدن  بالةب : جلت منافع م، والتناصر لدف  مضارهم و ذا يقا 

جيت أن ُيعر  : )وقا  أيضا. 9(قاصد والناه  عن تلك املفاسد فجمي  بل فدم البد  م من  اع  فمر وناهفي  من املفسدال، ويكونون مةيع  لآلمر بتلك امل

فمن بل فدم ال تتم مصلحت م  ال باالجتما  ناج  بعض م    بعي والبد  م . أن والي  أمر النا  من أعظم واجبا  الدين، ب  ال قيام للدين وال للدنيا  ال ما

 .2(ا  من رأ عند االجتم

 .ترددوا عند  ملام امل ما  وتبلدوا عند   ا  الواقعا  -عند  يا  اامام–وقد تقدم كام اامام اجلويل رمح  اهلل يف أن   ن م يقدموا أحدا 

يننا أن  ال جيوز ملسلم أن يبق  حت  والي  ومعلوم من د. فالنا  كل م داخلون حت  والي  و  أمر  ما أن يكون كافرا  و ما أن يكون مسلما، وال مفّر  م من هذا

 ذا م يتت قب  انقضاج العّدال وُفّرق بين ما، وألجل  أيضا وجت عل  املسلم  القيام  -كافر، ألج  ذلك كان الرج   ذا ارتّد انفس  عقد نكاح  عل  املسلم 

 ال أن تروا كفرا بواحا ..  :وأن ال تناز  األمر أهل ، قا »: الصام  عل  اناكم  ذا ارتد وخلع  واخلرو  علي  كما يف الصحيح  من حديع عبادال بن

و ن  ينع   بالكفر   اعا فيجت عل  ك  مسلم القيام يف ذلك، فمن قوي يف ذلك فل  النوا  : )قا  اناف  ابن حجر رمح  اهلل « عندكم من اهلل في  برهان

، وقد قا  اهلل 8وقد نق  هذا اا ا  أيضا القال  عيا  كما حكاه النووي عن   (لك األر ومن داهن فعلي  ااثم ومن عج  وجب  علي  ا جرال من ت

ا ي  أن  ال  ذكر القر   رمح  اهلل يف الوج  الراب  من تفسن هذه [4 :النساج]{َيا أ يَُّ ا ال ِذيَن فَمُننوا أ ِ يُعوا الل َ  َوأ ِ يُعنوا الراُسنو   َوُأوِل  األ ْمنر  ِمْنُكْم} :تعا 

وأما تفسن منكم بفيكم هو قو  البابي  والب امي  . جيوز أن ُيمكن الكافر من الوالي  عل  املسلم  وذلك ألن  ليل من م واهلل  منا أمر بةاع  أو  األمر من م

 .الكفار الذين أجازوا والي  الكافر وسلة  الكفار عل  املسلم  وأوجبوا  اعت م بذلك

واامارال تقتض  الةاع  هذه ال جتوز  [984:عمران ف ]{َيا أ يَُّ ا ال ِذيَن فَمُنوا   ْن ُتِةيُعوا ال ِذيَن ك ف ُروا َيُردُّوُكْم َعل   أ ْعق اب ُكْم ف ت ْنق ِلُبوا َخاِسر يَن} :وقا  تعا 

وتأمن الكافر عل  املسلم  من أعظم السُّب ، أل     ذلك  [989:النساج]{َ  َسب يا َول ْن َيْجَع   الل ُ  ِلْلك اِفر يَن َعل   اْلُمْاِمِن}: بن  ا ي  وقا  تعا  أيضا

وقا   [81:توب ال]{َوَجَع   ك ِلَم   ال ِذيَن ك ف ُروا السُّْفل   َوك ِلَمُ  الل ِ  ِهَ  اْلُعْلَيا َوالل ُ  َع  يٌ  َحِكيٌم}: أن يف توليت  أمور املسلم   عاج لكلم  الكفر وقد قا  تعا 

، فمذا كان النا  البد  م من و  أمر يدخلون حت  واليت ، وال جيوز  م أن يدخلوا حت  والي  كافر مرتّد، فمن  واجت  « ااسام يعلو وال ُيعل » : الن  
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–ه  الوحيدال ال  تقيم أحكام الدين وجتري فرامض  عل  املسلم  يف هذه الديار أن يسمعوا ويةيعوا ألمن اجلماع  ااسامي  املسلح ،  ذ أن هذه اجلماع  

 .ومن أعظم ذلك اجل اد يف سبي  اهلل تعا  -قدر املستةا 

أن من تعّين لوالي  وتعذر مراجع  اامام أن الوالي  تنب  بذلك درعا وجتت  اعت   -أي   وال مات  –ياخذ من حديع البا  : قا  ابن املن: )قا  ابن حجر

 .راجع   مام املسلم   ما لغياب  أو عدم ، ألن  جراج األحكام ال رعي  جيت استمراره ولو انعدم اامام كما سبق بيان ، وتعذر م9(حكما

لو  ال رع   م حت  وعل  هذا فمن اجلماع  ااسامي  املسلح  ُتل م املسلم  يف كاف  الديار ال  يقات  في  حت  رايت ا بالسم  والةاع  ألمنها  ذ هو ا

 :بالنسب  للجماع  ااسامي  املسلح  عل  لرب  -يف هذه الديار -وبذلك يكنون املسلمنون . ُينصت  مام املسلم   ن داج اهلل

ك دي  وهاالج مل مون بالسم  والةاع  للمن ولو م يبايعو ويعاهدوه عل  ذلك كما ب  ذل. هم الداخلون حت  الوالي  العام  ألمنها وهم عام  النا : األو 

 .وهم أيضا معنيون بتقديم البيع  ال رعي  للمن يف ح  ليسوا مل م  بأن تتوفر ال رو  ال  سنذكرها  ن داج اهلل. 2ااسام ابن تيمي  رمح  اهلل

ر باملعرو  والن   عن املنكر هم الداخلون يف صفو  ا اهدين الذين قدموا البيع  ألمن اجلماع  ااسامي  املسلح  وعاهدو عل  اجل اد واألم: النان 

ق ذكره يف الفصو  و جراج أحكام اهلل و قام  فرامض ، ف م خاص  النا  القاممون عل  هذا الدين بالدعوال والقتا ، وهو أكنر  ل اما من الصن  األو  كما سب

 .-العام  واخلاص –املتقدم ، وهم املعنيون بال رو  ال  سنذكرها 

واملنكرا  يف معسكرا  ا اهدين، وكذلك االف  الن   وهدي  كما قا  [ الفساد]انت ار : حتقيقا ل رو  النصر، فمن مما ياخرهوقد ادع نا ما ادع ناه 

 .واهلل أعلم [ 6:النور]{ف ْلَيْحذ ر  ال ِذيَن ُي  اِلُفوَن َعْن أ ْمر ِه أ ْن ُتِصيَبُ ْم ِفْتَنٌ  أ ْو ُيِصيَبُ ْم َعذ اٌ  أ ِليٌم} :تعا 

 جواز ادعا  ما يوافق الكتا  والسن : أوال

 . « املسلمون عند درو  م ما وافق انق من ذلك» :، وقا [9 :املامدال]{َيا أ يَُّ ا ال ِذيَن فَمُنوا أ ْوُفوا ب اْلُعُقوِد } :يقو  املو  ع  وج 

ذلك ألن  يدخ  يف املعاما  ال  األص  في ا ااباح   ال ما جاج الن  الصح ،  ال ما د ِّ الدلي  عل  بةان ،  -كما قا  العلماج–واألص  يف االدعا  

أ ا در  ليل يف كتا  » :واالدعا  جام  ب  املسلم  و ايت   ما توكيد لواجت أو  جيا  ملبا  ثم هذه ال رو  ترّد    كتا  اهلل وسن  رسول . بتحر  

 .8«ر   أوثقاهلل ف و با   ولو كان مام  در  كتا  اهلل أحق ود

وباجلمل  فجمي  ما يق  ب  النا  من درو  والعقود واحملالفا  يف األخوال و نها ترّد    كتا  اهلل وسن  رسول  فك  ) :قا  دي  ااسام ابن تيمي  رمح  اهلل

فمت  كان ال ر  " اهلل أحق ودر   أوثق ومن ادع  در ا  ليل يف كتا  اهلل ف و با   ولو كان مام  در  كتا "در  وافق الكتا  والسن  يوفِّ  ب  

                                                             

 6/191:فت  الباري -  1
 من هذع الرسالة 0 راجع ك م  فت ال رنة . 1؟؟/20: مجمو  الرتاو  -  2
 
رواع البخااااااري مع  اااااا وو ااااا   النااااااكم عااااان أنااااام وعائااااااة، ورواع ال برانااااات فااااات الكبيااااار عااااان رافاااااع بااااان خااااا ي  ب رااااا   - 

 6116 ،6110: ان ر  ني  الجامع برقم" المس مون عن  ارو هم فيما أنل"
 رواع الستة عن عائاة رضت هللا عنها وال ر  ل بخاري -   
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وكذا يف درو  البيو  وا با  والوقو  والنذور عقود البيع  للمم  وعقود امل اي  وعقود املت خ  وعقود  -   قول –هال  در  اهلل ورسول  كان با ا  

 .9اهن( األنسا  والقبام  وأمنا  ذلك

الدلي  عل  خاف ، وعلي  فمن  عل  ك  من ينضم    صفو  ا اهدين يف اجلماع  ااسامي  املسلح  أن فاألص  يف ال رو  الصح  والل وم،  ال ما د  

 .يكون عاملا   ن ج ا ولوابة ا، عارفا حبقوق  وواجبات ، وما قد يتعر  ل  من عقوبا 

ها ولوابة ا وينت   عج ا وسلوك ا ما م تكن معصي  أو االف  ويلتحق بصفو  مباهدي اجلماع  ااسامي  املسلح  ك  من يامن برسالت ا ويلت م ك  أوامر

 :وتتوفر في  ال رو  التالي . ألمر اهلل أو رسول   أو  دي السل  الصاح

 :ال رو  العام : ثانيا 

 .ال يقب  يف اجلماع  ااسامي  املسلح   ال املسلمون: ااسام - 9

 .ماع  ااسامي  املسلح  صاحت هو  أو بدع  اتفق علماج أه  السن  واجلماع  عل  أعا بدع ال يقب  يف اجل: سام  العقيدال واملن   - 2

 .الكتا  والسن  وهدي سل  األم : االلت ام باملن   السف  -  

   قام  أحكام الكتا  والسن  ال يقب  يف اجلماع   ال من باي  أمنها عل  السم  والةاع  يف الن ه واملكره والعسر واليسر يف املعرو  وعل: البيع  - 8

 .وااللت ام باملن   السلف 

 .ال يقب  يف اجلماع  ااسامي  املسلح   ال من زكاه عدالن اثنان عل  األق  ممن يعرف  جيدا : الت كي  -  

 .عن  وخاص   ذا كان من أقارب  وقة  الصل  ب  وتقديم ك  معلوم  عنده -ال اجال من ك  عون من أعوان الةوا ي   - 6

 :ال رو  اخلاص : ثالنا

لي  أو كان  وهذه ال رو  اخلاص  ه  لك  من يلتحق بصفو  مباهدي اجلماع  ااسامي  املسلح  ممن كان يف هيئ  من ا يئا  أو  امف  من الةوام  التا

ل  عدم الرجو     ما كان علي ، وكذلك ااصا  والتبي  م  حتقيق درو  قبلو التوب  وه  االععا  بالذنت، وااقا  عن ، والندم والع م ع. ل  عاق  مع ا

 [.961:البقرال]{  ل ا ال ِذيَن ت اُبوا َوأ ْصل ُحوا َوَبياُنوا ف ُأول ِئَك أ ُتوُ  َعل ْي  ْم َوأ ن ا الت وااُ  الراِحيُم}:لقول  تعا 

 الةامف  املرتدال احملارب  – 9

 :فعلي  بن –وذلك قب  القدرال علي   –أو كان  ل  عاق  ب ، وأراد االلتحاق باجلماع  فك  من كان يف صفو  الةا و  املرتد 

 .أن يعلن توبت  والعودال    ااسام أمام    من ا اهدين – 9

                                                             

 89-0/81 : مجمو  الرتاو  -  1
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 .أن يعلن أن قتل  اجلماع  يف اجلن  وقتل  الةا و  املرتد يف النار – 2

 .رتّدأن يقدم ك  ما عنده من معلوما  عن الةا و  امل –  

 .أن يكون مستعدا  وقابا لاختبار حست ولعيت  – 8

كالصاال والصيام أن يصّر  بأن حكام اجل امر وسامر أمصار املسلم  مرتّدون، وك  من يقات  دوعم أو يناصرهم ف و منل م م ما أ  روا من درام  ااسام  –  

ن  يف تبدي  دريع  اهلل وحتكيم قوان  الكفر، وااتيان   تل  أنوا  الكفر وال رة األك ين، وال كاال وان ، وبأي اسم من األ اج تسّموا، وأن ردحلم تتم

 .ومواالال الكفار ومعاداال املسلم 

 .أن يقّدم ملفا مفصا عن حيات  كما يف امللحق – 6

 جب   وجي  اانقاذ – 2

 :ك  من كان يف جب   اانقاذ أو جي  ا فعلي  بن

 .اانقاذ راي  د قرا ي  دركي  ااقرار أن راي  – 9

 . عان التوب  من العم  ان ب  االنت اب  الد قرا   – 2

 . عان ال اجال من ك  دعوال    انوار م  الةا و  املرتد –  

 .التصريح بأن حكام اجل امر وسامر ديار املسلم  مرتدون هم و وامف م – 8

 .التصريح بوجو  قتا  هاالج املرتدين –  

 .قة  الصل  سب   وجي  اانقاذ – 6

 .تبل موق  اجلماع  ال رع  من اجلب   واجلي  – 1

 .تقديم ك  املعلوما  عن اانقاذ – 4

 .تقديم مل  مفص  عن حيات  كما يف امللحق – 4

 :أذنا  اخلوار – اع  التكفن  –  

 .التوب  من هذه البدع  و عان ال اجال من دعاحلا – 9

 .أفرادهاقة  الصل  ب – 2
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 .تبل موق  اجلماع  ال رع  من أه  هذه البدع  –  

 .تقديم ك  مساعدال ومعلوم  للقضاج عل  هذه البدع  وأهل ا – 8

 .االستعداد لاختبار يف هذا ا ا  -  

 .تقديم مل  مفص  عن حيات  كما يف امللحق – 6

 :ا يئا  امل تلف  األخر  – 8

 .و نها من دعاوي اجلاهلي  أح ا  علماني  والمكي  وديوعي  -

 .أح ا  تدع  ااسام كالن ض  ومحا  -

 . اعا  دعوي  وفكري  وج ادي  منحرف  عن من ا  النبوال كااخوان واجل أرال والقةبي  والدعوال والتبلي  وأذنا  املرجئ  -

 .كالةرقي  والصوفي  و نوا: فرق  سامي  لال  -

 : اع  من هذه اجلماعا  فعلي  بن فمن كان يف هيئ  من هذه ا يئا  أو

 .والتوب  من ذلك تصرحيا ... ال اجال من هذه ا يئا  واجلماعا  ودعاحلا، حست كفرها أو لا ا أو فسق ا – 9

 .تبل موق  اجلماع  ال رع  من ا – 2

 .تقديم ك  املساعدا  واملعلوما  عن ا وعن أتباع ا ودعاحلا –  

 .هذا ا ا االستعداد لاختبار يف  – 8

 . تقديم مل  مفص  عن حيات  كما يف امللحق -  

 : ن اجل امري  –  

 . عان ال اجال من اجلنسيا  واندود - 9

 االستعداد لاختبار يف هذا ا ا  – 2

 .أن هل  عن رقبت  ك  بيع  أخر  –  

 .تبل موق  اجلماع  ال رع  من باده وحكام ا – 8
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 .ال رع  من تنظيم  الذي كان في تبن  موق  اجلماع   –  

 .تقديم مل  مفص  عن حيات  كما يف امللحق – 6

 :الدعاال الذين قعدوا أو  مرال عن اجل اد – 6

 :ومن م الذين ارتقوا كرس  الدر  أو من  اجلمع ، أو خترجوا من جامع  و ن ذلك 

 .ذكر سبت التأخر عن اجل اد – 9

 .كن ل  عذر درع  عان التوب  عن الت ل   ن م ي – 2

 :تسجي  دريه يولح في  رأي  وموقف  من املسام  التالي  –  

 .الكام حو  العقيدال والتوحيد واملن  * 

 .حكم األنظم  يف ديار املسلم ، واناكم  وأعواعم  ا في م اجلنود االحتيا ي * 

 .حكم األح ا * 

 .اجلماع  ااسامي  املسلح  ويتعللون ما للقعود عن اجل اد -دعاال و نهممن ال –الرّد عل  ال ب ا  ال  يرم  ما املنبةون * 

 .املسام  ال  هال  في ا اجلماع * 

 .االستعداد لاختبار يف هذا ا ا  حست ولعيت  – 8

 .تقديم مل  مقص  حو  حيات  كما يف امللحق –  

 :العلماج الذين ين جون املن   السلف  – 1

 .لوالج وال اج قوال وعما حتقيق عقييدال ا – 9

 .االستعداد لكتاب  رسال  عن اجلماع  وأحكام اجل اد – 2

 .التحريي عل  اجل اد وتبي  انق للم  –  
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 فص 

 أحكام عام 

بمذن اهلل –د  وتبل  ويف ختام هذا الكتا  نقدم هذه األحكام وه  أحكام عام  عملي  تةبيقي  متعلق  بوثيق  التع د حت  يكون العم  مبديا وال يذهت س

 :املقصود -تعا 

 .داخ  اجل امر وخارج ا -ذكرا  كان أو أنن –ك  مسلم بال  عاق  ف و معل مذه الوثيق   – 9

ين ل  أي  وك  من يلتحق بصفو  اجلماع  فمن  ينضم فردا  ال  اع ، وجنديا ال أمنا  حت  ير  أمن اجلماع  ااسامي  املسلح  أو من يكلف  في  ر - 2

 .من لت ، دون أي در  مسبق

 .ك  رافي ألي در  من ال رو  ف و ال يعد جنديا يف صفو  ا اهدين يف اجلماع  ااسامي  املسلح  –  

 .ك  من كتم د ادال عل  فرد أو هيئ  فمن  يع ر عل  قدر أوي  املعلوم  وخةورحلا، وقد يص  التع ير    القت  – 8

 .ماع  ااسامي  املسلح تكون البيع  ألمن اجل -  

 .ال فرق ب  مةارد و ن مةارد يف تقديم البيع ، فالك  يف حكم واحد – 6

 .للمن أن يةلت جتديد البيع  مت  داج وممن داج بالصيغ  ال  ي اج ما م هال  الكتا  والسن  – 1

 .تصح البيع  عن  ريق املراسل  ب ر  التوثيق – 4

 .املوثوق  خا  ا ات ، وال ريه املسمو  وحده ال يكف الفاكل من املراسل   - 4

 . ذا روع  اجلانت األمل فا بأ  بتسجي  األدر   السمعي  للبيع  - 91

 .حيضر البيع  داهدان عدالن عل  األق  - 99

 .نبذ ك  بيع  قد   ورّدها    صاحب ا من أي هيئ  أخر  درٌ ، ومن كتم بيعت  ف و خامن – 92

 .يكتف  أحد ببيع   نه،  ال أن يكون وكِّل  عل  ذلك بمد ادال  –  9

 .تتجدد البيع  لك  أمن جديد يتأمر عل  اجلماع  – 98
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 .ال جيم  البيع   ال من فول  أمن اجلماع  لذلك –  9

 .عل  ك  مباي  أن  ل وثيق  التع د – 96

 .خذ من  البيع  دون استيفاج ال رو ، وااجراجا  التنظيمي  يتعر  للمتابع  واملعاقب من زك  د صا  لالتحاق بصفو  ا اهدين يف اجلماع  أو أ – 91

 .ال يقب  ت كي  ك  من في   حد  هذه األمور – 94

 .من م متر علي  سن  يف اجلماع  عل  األق * 

ر  د ادت  كالقاذ  والكاذ  وداهد ال ور،  ال من من سقة  عدالت  كأن يأت  كبنال من الكبامر أو مقدماحلا أو يصر عل  الصغامر، ومن رّد ال * 

 .تا  وأصلح بعد ذلك، ورأ  األمن قبو  الت كي  من 

 .من  عن يف اجلماع  أو أعياعا بغن حق* 

 (.بدعي  كان  أو  نها)من حتوم حول  دب ا  * 

 .نق  العق  ومن  من عر  ببادت  ووسوست  وخلة * 

 .ون تنبي  أو تبّينمن ُعر  بتساهل  يف الت كي  د* 

 .من م يع  م  امل كِّ  أو يعامل  أو يسافر مع * 

 .من م يبل  انلم* 

 .من كتم عن قريت ل  يف صفو  الةا و  عمدا * 

 .من  ادر الباد دون  ذن األمن املبادر ل ، وكذا من كّرر تنقِّل  ب  املنا ق بغن  ذن* 

 .من سبق ل  أن سلِّم نفس  للةا و * 

 .يدخ  ميدان القتا  يف سبي  اهلل من م* 

 .من ُعر  بالتنبيه والت ذي ، و واقف  امل  ي  عند النواز * 

************ 



616 
 

 امللحق

 ص  عن ال   فاملل  امل

 :احملاور األساسي  يف املل  املقص  عن حياال ال   

 (.اسم أبي )مياده، ا  ، كنيت ،  – 9

 (.عنوان مسكن )مقر سكناه  – 2

 (.املراح  الدراسي )ست  وتعليم  درا –  

 .العلوم ال رعي  ال  درس ا وديوخ  – 8

 .و امف  وم ن  ال  قام ما –  

 .أسفاره وتنقات  – 6

 .الت ام  ون ا   – 1

 .وعاقت  بك  ذلك... الدعوي، الفكري، ان ب ،: انتمانه – 4

 (.باملولو  مل  حو م ما ل  عاق ) ن كان مت وجا  ذكر حال  أص اره  – 4

 .ما ه  ومت  كان ذلك   بالتفصي . الت ريعي ، املسلح  و نها:  ن سبق  ل  عاق   اسسا  الةا و  – 91
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 اخلامت 

، امي  املسلح أي ا ااخوال املسلمون يف ختام هذا الكتا  نود أن ن ن    أن ما جاج في  من مسام ، فممنا هو ج ج من مباد  وأصو  من   اجلماع  ااس

 .وقد اقتصرنا في ا عل  ما يتعلق سانت مع  ه  باجل اد والقتا  وبعي ما  ي ها عن  نها

وا عل  بين  وقد اجتنبنا التفصي  واألخذ والرّد،  ذ ليل هذا مولع ، وكان مقصودنا من هذا، تعري  النا  عام  وا اهدين خاص  باجلماع ، حت  يكون

ُقْ  َهِذِه َسب يِل  أ ْدُعو   ل   الل ِ  َعل   َبِصَنال أ ن ا َوَمن  ات َبَعِن  َوُسْبَحاَن الل ِ  َوَما أ ن ا ِمَن } :وبصنال لقول  تعا  من أمرهم ويكونوا متبع  عل  علم

ر من قب ، فمن  مل م بكتاب  تقرير وليكن يف علم ك  من ينضم    اجلماع  ااسامي  املسلح  ممن كان يف  امف  أو تنظيم مما ُذك[ 914:يوس ]{اْلُمْ ر ِكَ 

" وثيق  التع د"م  مل  ]..[ د ص  مفص  يذكر في  ك  ما يتعلق حبيات ، كما يذكر يف ختلص  من الةامف  أو التنظيم وال اجال من ا بقدر ما تستحق  من 

اخلاص  )اجلمل  فعل  ك  واحد أن يوفر ال رو  املذكورال وب. ومن كان مل ما بتسجي  دريه  ع  فعلي  ذلك أيضا. و مضام ا، ووا  بعا  أمران اتلفان

 .املذكورال يف أثناج الكتا ( والعام 

وأن  نه من السب   أوص  ا اهدين خاص  واملسلم  عام  أن يلت موا باملن   السلف  السليم كاما   ن منقو  فمن  سبي  النجاال املوص     اهلل ع  وج ،

ف ْلَيْحذ ر  ال ِذيَن ُي  اِلُفوَن َعْن أ ْمر ِه أ ْن } :وقد قا  اهلل تعا . مسدودال منقةع  ال يوص  أي من ا  ال    النار والعياذ باهلل - م ما كنر  وتعدد  وت ين  -

 .[ 6:النور]{ُتِصيَبُ ْم ِفْتَنٌ  أ ْو ُيِصيَبُ ْم َعذ اٌ  أ ِليٌم
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 بسننننننننننننننننننننننننننم اهلل الرمحن الرحيم

 مد هلل وص  الل م عل  حممد وفل  وصحب  وسلمان

 اجلماع  ااسامي  املسلح 
 .......املنةق :.........                  رقم

 ........اجلند                      

 .......الكتيب                       

 وثيق  التع د
 [9:املامدال]{ب اْلُعُقوِد  َيا أ يَُّ ا ال ِذيَن فَمُنوا أ ْوُفوا}:قا  اهلل تعا 

 :أخوكم

 ..............................................ح :.......................من مدين 

 :................................... .................بدأ  العم  م  ا اهدين يف

 ....................  .......و.................و:........................م  ااخوال

 :..........................حت   مارال:.........................والتحق  مم بتاري 

 :............................................أو  بيع  أقمت ا كان  يف  مارال األر

 ...........:.....................................................وها أنا أباي  األر

واعاهد اهلل عل  االلت ام باملن   السلف   اهرا .. عل  السم  والةاع  يف املن ه واملكره واليسر والعسر يف املعرو ، وعل   قام  أحكام الكتا  والسن )

وأن ألت م  وق  اجلماع  ما م تكن ..  كما أتع د أن ال فوي حمدثا وال أن أقوي دوك  املبتدع  أو اخلارج  عل  اجلماع  ال اق  لعصا الةاع. وبا نا

 (:واهلل عل  ما أقو  د يد. عا  االفات  كما تن  علي  أحكام العقوبا  والتعازيرتبمعصي  ما استةع ، وأنا أحتم  يف ذلك 

 اسم و مضاج املعل   اسم و مضاج املفّو  ألخذ البيع   اسم و مضاج ال  ود

...............   ....................................  ................. 

                   ................... 

                  ................... 

 هن: .................حرر يوم

 م...:...............املوافق  


